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UNDERWISNING,
LÄMNAD AF

EN FADER ÅT SIN SON,

SOM
FÖRETAGER SIG EN LÅNG RESA:

ELLER ET LÄTT SÄTT

AT

ANFÖRA EN UNG PERSON
TIL ALLEHANDA DYGDER,

IFRÅN

FRANSYSKAN ÖFWERSAT
AF

C.M. B.
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Kongl. Maj:ts

Tro-Tjänare

Och
Consul i Cadix,

Adel och Högachtad

Herr

JACOB MARTINBELLMAN.

HÖGTÄRADE K. FARBRODER.
De hwarjehanda prof, K. Farbroder mig wid flera til-

fällen bewist af des ynnest och bewågenhet samt om-
sorg för min timmeliga wälfärd, hafwa ärfordrat, at jag

härmedelst til et tacksamhets teken tilägnar K. Farbror

denna af mig författade Öfwersättning af Mr. Du Fours

på Fransyska skrefne, mycket berömde Instruction för

sin Son, som ärnat sig til en lång utrikes resa, och tilli-

ka innefattar ganska wackra Reglor, huru en ung Per-

son bör handledas, at söka fullgjöra sin plikt emot

Gud, sig sjelf och sin nästa; et ämne, som bör sysselsät-

ta en menniskia ifrån barndomen, så snart hon börjar

med förnuft och sammanhang at täncka, til des hon

blifwer gammal och grå samt lägges i grafwen.

I de fast yngre åren jag nu är stadder, är jämwäl ti-

den för mig mycket nära, at jag bör gå in i den stora

werlden, til at söka gjöra mig skickelig at upfylla det

kall, hwartil Guds nådiga Försyn mig måtte hafwa äm-

nat, och således at äfwen företaga mig en Resa igenom

de mångfaldiga beswärligheter, hwarmed det menskeli-

ga lefwernet är omgifwit, där många farliga, slipriga

och bedrägeliga wägar gifwas, som lätteligen kunna le-

da Wandringsmannen ifrån rätta kosan, samt störta
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honom uti mångfaldiga oredor och olyckor, i fall han

icke i tid är betänkt uppå at förse sig med så påliteliga

wägwisare, wid hwilkas grundeliga kundskap om den

rätta wägen han måtte kunna trygga sig. Om en sådan

resa mig är förelagd innom eller utom mitt Fädernes-

lands gräntsor, är en sak, som står i den alwetande Gu-
dens händer.

Skulle sådana omständigheter framdeles yppa sig, at

min wälfärd äfwen utom mitt Fädernesland kunde ef-

ter Guds skickelse blifwa befrämjad, så wore jag för

min del wäl dertil hågad: I alt fall lärer K. Farbror fin-

na i denna Piece så wackra och grundeliga underwis-

ningar för en ung Person, at ware sig på hwad ort i

werlden han wistas, han medelst desammas utöfwande,

med nöje och utan swårighet kan befrämja sin egen

och andras sanna lycksalighet. Sättet, hwarmed Auctor

des förträffeliga lärdomar förestäldt, lärer ock wara så

mycket mera efter K. Farbrors tycke, som det så ganska

nära öfwerensstämmer med des egit tänckesätt i detta

målet, och de mogna råd som K. Farbror mig härom

redan för detta behagat meddela.

Som jag nu, näst Guds hjelp, skal låta mig wara an-

geläget, så det ena som det andra til min derunder be-

roende wälfärds befordran sorgfälligt at söka wärckstäl-

la; så skal ock städse wara min största fägnad, at för-

nimma K. Farbrors wälgång, såsom den där med ful-

komlig högaktning, och icke mindre upriktig, än skyl-

digste tilgifwenhet oaflåteligen framhärdar

Högtärade K. Farbroders

Ödmjuk Hörsamste Tjänare

CARL MICH. BELLMAN



8

Til Auctoren

af

Denna Ofwersättning.

Til lycka, at för slutad möda
Med denna Bok få Heders skiörd!

Den första af Er Ungdoms gröda

Blir nu til almänt öga förd.

Här har Ert Språk-wett fådt sin öfning,

Men wiljan mast sin Dygde-pröfning:

(Ty dit al kundskap syfta bör)

.

I Swensker werld med Swenska kläder

Så nyttigt wärk för oss framträder,

Som Menskiors wäl helt nära rör.

Det är så med en Dödligs Lycka:

Hon fins ej der, hon almänt söks;

Hon är ej blind, som blinda tycka,

Och aldrig hon af glitter öks.

Et redigt wett; Et ädelt hjerta,

Som inga afsigts färgor swärta;

Et Sinnes lugn på Dygdens högd;

Just der har lyckan slagit läger.

Hwarföre? Jo; den detta äger,

Med Skaparn och sig sielf är nögd.

I Tidens Barn! som ängsligt löpen

At vvinna lyckans lånta glänts;

Som Stoft för stoft och oro kiöpen:

Månn där Gudinnan nånsin fants?

Månn i det rum, der wällust andas?

Månn där, som Titlars kryddor blandas

Til Aro-Sjukas swaghets curi
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Nej: Der blott Lyckans skuggor spöka;

Men wil man henne sjelf upsöka,

Så fins hon innom Sinnets mur.

Hwad under då, at Sedo-Läran

Hos kloka Folkslag wunnit pris?

Hon leder til den rätta Äran,

Som är at dygdigt wara wis.

Med fruktlöst gräl hon ej sig nöjer,

Men sjelfwa wiljans hårdhet böjer,

Som warit förr sin egen Träl:

Hon sätter Själen i sin prydnad,

Hwars frihet byggs på Lagars lydnad

Til Enskylt Lycka, Almänt Wäl.

Och detta Wärck just sådant lärer

Med Grund-Bewis och Ordnings ljus;

Hwad Sällhets lagrar dygden skiärer,

När dårskap faller i sit grus.

Förnuft och Tro med samfält styrka

Ses här på Hjertats renhet yrka,

Och ler åt Skrymtans usla skrud.

Som Perlan glittrar fram ur skalen,

Så lyser här uti moralen

Et Sannings skien från sjelfwa Gud.

C. Ludv. Ennes.
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En god Wäns Företal til detta Wärkets öfwersättning.

B.L.

Så wida det är en i Guds uppenbarade Ord, så wäl som
sjelfwa förnuftet grundad sanning, at den Alsmäktige

Guden fordrar af des förnuftiga skapade kreatur en för-

nuftig Gudstjenst; så är högst angelägit, at til den än-

dan det menskliga förnuftet från sjelfwa späda barn-

dommen dertil upodlas, och således genom en lämpe-

lig anwisning blifwer underrättadt och öfwertygadt, åt-

minstone af de förnämsta och mäst begripeliga wärck

uti naturen, och däribland äfwen af menniskians egen

skapnad, at en Gud är til, som henne skapat med en

förnuftig själ och wäl bildad kropp, uti hwilken själen

wärckar. Et barn, så snart det är någorlunda i stånd at

redigt fatta, bör småningom och dageligen inöfwas, at

med sit förnuft ledas ifrån sig til sit ursprung, sin Ska-

pare; wisas huru som Gud, hela werldenes, de synlige

och osynlige, de förnuftige och oförnuftige, de lifägan-

de och liflösa kreaturens Skapare har skapat första

menniskian, at af de begge delar, hwaraf menniskian

består, själen är den ädlaste, en Ande, som wäl af sin

Skapare fått sin början, men til sin warelse är odödelig,

fast kroppen genom sjukdomar, ålder och andra tilfäl-

ligheter dör och i grafwen förmultnar, som dageliga

förfarenheten medgifwer; at wi utaf förnuftet och det

deri uptända natursens ljus finna, det Gud utom ska-

pelsen oss otaliga många wälgärningar bewisar, bewarar

oss för olyckor, och uppehåller oss i alt hwad til lifwets

förnödenhet fordras. Härnäst wises, at ehuru ädel gåf-

wa förnuftet är, det samma dock icke är tilräckeligit at

underrätta oss om al wår plikt emot Gud, som de ota-
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liga wälgärningar, hwilka han Menniskio-släktet bewi-

sat, har ökat med den, at hafwa uppenbarat sig genom
sit heliga Ord, menniskian til timmelig lycksalighet

och ewig båtnad; at genom den första menniskians

syndafall emot des Skapare, wäl döden kommit öfwer

honom och alla des efterkommande, men så har dock

Skaparen af barmhertighet emot menniskio-släktet

sändt sin ewige Son, sannan Gud, i werlden, som anta-

git wårt kött och blod och genom sin död försonat

dem, som fallit hade, af idel nåd, med Gud, hwarige-

nom de trognas död är blefwen så helgad, at deras själ,

så snart den ifrån kroppen skiljes, uptages til Gud; at

på den yttersta domsens dag, på hwilken Guds Son

skal döma hela werlden, hwars byggnad med alla Ele-

menter då skal förgås, deras ur grafwen til lifwet up-

wäckte kroppar, med deras själar förenade, skola ställas

för Guds dom, och då af nåder ingå til et ewigt lif, be-

stående i en outsäjelig himmelsk glädie, genom Guds
och alla des Gudommeliga fulkomligheters åskådande,

men de otrogna, jemwäl ur grafwen til kroppen up-

wäckte och med själen förenade, til ewigt qwal med de

af Gud genom sitt syndafall förkastade onda andar.

Widare wises, at menniskians lycksalighet består der-

uti, at gjöra Guds wilja, hwilken altid har afseende på
wårt bästa; at til den ändan Gud gjordt förbund med
menniskian, genom det heliga Dopet; at de som tro på
Guds Son, werldenes Frälsare, skola blifwa salige, och

tron ådaga läggas genom goda gärningar, och om gär-

ningarna skola wara goda och Gudi behageliga, själen

til förstånd och wilja bör blifwa dageligen förbättrad,

förståndet uplyst af den Heliga Anda, och wiljan däref-

ter rättad och lämpad til at dämpa och styra öfwer de
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menniskian medfödda wanartiga böjelser, och at utöf-

wa de Christeliga dygder, som begripas under mennis-

kians plikt emot Gud, henne sjelf och hennes Nästa.

Til Barns nytta, jemwäl deras, som til mognare år

komna äro, kan man härutinnan med stor nytta betjä-

na sig af det bihang, som framledna Herr Erckie-Bis-

kopen Doctor Spegel uti sin här i Staden genom Trycket

Åhr 1684 utgifna Barna-Bibel, om dessa treggehanda

Menniskians plikter, ganska wackert och redigt, uti

korthet hafwer anfördt; och skulle man säkert kunna

föreställa sig, at om wid Informationer så i Scholar, som
eljest privatim för unga Disciplar, denna lilla Afhand-

lingen wäl och noga blefwe genomgången, antingen

innan de komma til Catechesen, eller åtminstone tilli-

ka med den samma dageligen, och härmed sedermera

enskylt altjämt under Informations tiden så fortfars, at

den lärande wiste derefter sjelf gjöra besked för sig i

desse stycken, och den underwisande hade waksamt

öga på, huru den förras dageliga upförande öfwerens-

komme med kundskapen om desse plikter, samt tilhöl-

lo honom granneligen at jämföra det ena med det and-

ra sig til rättelse; derigenom många dygdiga mennis-

kior skulle beredas, Fäderneslandet i framtiden til all-

män eller enskylt tjenst, i synnerhet skulle den råa och

willa Ungdomen, som ofta finnas ibland ringare folks

barn, igenom slik Sedolära och lefwernets beprörning

efter eget sundt förnuft, ledas och föras til goda böjel-

ser och dygdiga gärningar, och således gjöras til dygdi-

ga Undersåtare; en af de största lycksaligheter uti et

Land och Rike.

I anseende härtil gjöra sig de, som slika Moraliska

wäl utarbetade Skriker i dagsljuset rramgifwa, ware sig
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af Auctoren sjelf sammanskrefne, eller från andra tung-

omål öfwersatte, af det almänna så mycket mera wäl

förtjänte, som afsikten är, at därmed åstadkomma dyg-

diga Menniskior, hälst när Sedo-Läran på et sådant sätt

föreställes, at den har, såsom det ock bör wara Guds-

fruktan i följe, utom hwilken Sedo Läran skulle an-

komma på blotta betraktelser, hwaremot den nu syftar

på en af hjertat ren och upriktig wärckställighet i det

menskeliga lefwernet utaf ofwannämde trenne Mennis-

kians plikter.

Således tyckes denna Auctorens Arbete, och de för-

maningar han här lämnadt sin Son på des förestående

långa resa, aldeles förtjena at bli almänna, efter de på
så öfwertygande, bindande, kraftigt och tydeligit sätt

föreställa hwad här nu omrört är, och hafwa de egen-

skaper, som til en förnuftig Morale erfordras. De röra

så nära det höga ändamål, til hwilket wi äro skapade,

at deras ostridiga nytta i det hänseendet sträcker sig til

alt hwad i werlden namn af Menniskia och Christen

nånsin äga kan. Man har fördenskul ej funnit betänc-

keligit, at medelst denna Ofwersätning äfwen tjäna det

Swenska Allmänna, och därjemte til samma Fransyska

Auctors Wärck wid slutet bifoga 200 stycken utdragna

Lefnads och försiktighets Reglor; hwilka, fast de ej af

honom blifwit alstrade, likwäl för deras nära öfwerens-

stämmelse med samma ämne och tänckesätt, samt

känbara nytta til lefwernets lyckeliga fortgång, synas ej

otjänliga at härwid införas.

Om Öfwersättaren härmed får försäkra sig om en

Ädelsint Läsares benägna omdömme, tror han sig re-

dan hafwa ernådt den fullkomligaste belöning och ljuf-

ligaste winst för sin möda.



14

Du hafwer bedt mig min Son, at jag wille samtycka til

en resa, som du åstundade företaga til Levanten, at sät-

tia dig neder i Aleppo på några år; Jag förestälte mig

detta så litet, at jag deröfwer war bestört, och hade nog

orsak at tro, det du ej skulle kunnat fatta et sådant up-

såt; hwarföre jag ock genast förestälte mig, at åtrån och

den wanliga längtan, som ungt folk af dina år pläga

hysa, at resa til främmande Länder, hade bräkt dig på

denna tankan, eller ock at det som du derom sagt mig,

wore intet annat än at försöka, huru långt den kärlek,

som jag altid hyst för dig, sig månde sträcka. Dermed
må nu wara huru det wil, så finner jag för godt, at låta

dig nu förstå, huru jag har förfarit wid detta tilfälle, så

at du bör wara aldeles nögd med mit förhållande. Du
west, huru jag, til at få dig på andra tankar, intet har

nögdt mig med, at förehålla dig, med hwad liuflighet

du hafwer tilbrakt din lefnad härtils uti din Faders hus,

och at föreställa dig de omsorger och de bäswärligheter,

som du måste utstå på din resa, i stället för det stilla

lugn, hwaruti du nu är, och hwarwid det stode hos dig

sielf at förblifwa. Jag har ännu widare gifwit dig tilkän-

na, huru många orsaker du hafwer at intet öfwergifwa

mig; och, då jag såg at desse icke förmådde ändra din

föresats, har jag sökt beweka dig igenom förestälningar

om öfwerfartens farlighet, och til den ändan föra dig til

sinnes, huru som du kunde lätteligen lida skepsbrott,

råka ut för Siöröfware, nästan oräkneliga beswärlighe-
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ter, som icke stå at undwika på en så lång Siöresa, och

besynnerligen för en Ung Person, upfostrad med så

stor omsorg och den skiötsel, som du hafwer åtniutit.

Alt detta har icke kunnat afråda dig: Hwarföre jag

måst lämna mit samtycke; hwartil den försäkran, som
du gifwit mig, intet ringa bidragit; Din afsigt härwid

war at göra dig härigenom alt mer och mer wärdig af

den besynnerliga omwårdnad, jag har haft wid din up-

fostring; och at dig ju anstode deltaga med mig genom
dit arbete i den omsorg, som jag hade för din wälfärd.

De bedyrelser som du hafwer giordt för mig enskilt om
sanningen häraf, och uprepadt uti dina närmaste Frän-

ders närwaro, dem jag warit glad at hafwa til witnen

öfwer mit upförande emot dig wid et så granlaga tilfäl-

le, hafwa nu förhindrat mig, at bruka den oinskränkta

myndighet, som den Faderliga egenskapen eljest gifwit

mig, at underkufwa din wilja under min wilja, och det

för tre orsaker, som jag wil för dig anföra, emedan jag

mig föreställer, at sådant skal åstadkomma hos dig nå-

gon särskildt erkiäntsla emot mig. Det första är, at

ehuruwäl större delen utaf Föräldrar ej sätta skrankor

för lydnaden, som deras Barn dem skyldige äro, och

Föräldrar grunda sig härutinnan på Gudomelig instik-

telse, har jag dock af en sådan rättighet mig aldrig nå-

gonsin emot dig på det strängaste sättet welat betjena,

hwaraf jag lämnat dig flera prof. Och du bör ihogkom-

ma, at när felsteg uti dit upförande hafwa tilskyndat

dig mina förmaningar, och då jag kunnat hafwa skiälig

orsak at wara förtörnad, har bestraffningen altid warit

blandad med Faderlig kärlek. Du west, at jag inskränkt

de gräntsor af skyldigheter, som jag borde af dig för-

wänta, och deremot utwidgat dem i sådana mål, som
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du kunde hafwa af mig at fordra: och medan jag fördt

dig til minnes din skyldighet med desse Apostelen Pau-

li ord: I Barn warer edra Föräldrar lydige i all ting, ty

detta täckes wäl HErranom, så har jag tilbaka upmunt-

rat mig til min plikt genom de derpå följande orden. I

Fäder! reten icke edor Barn, på det de intet blifwa

försagda.

Det andra skälet, som har bräkt mig, at intet aldeles

sätta mig emot din begäran, har warit det, at undwika

de förebråelser, som du med tiden kunde tör hända giö-

ra mig, at mit nekande skulle hafwa förhindrat din

lycka.

Och änteligen för det sista befarade jag, at du kunde

betiena dig af samma mit afslag, til at ursäkta, och äf-

wen förswara det, som framdeles kunde blifwa felaktigt

uti dit upförande.

Se där, min Son: hwarföre jag så snart gifvvit mit

samtycke til din åstundan. Jag hade wäl önskat, at du

mig til wiljes, hade ändrat dit upsåt; Men efter som du

icke kunnat låta öfwertala dig genom mina förestäl-

ningar, och du framhärdar wid dit beslut; så har jag,

sedan jag bedt Gud om at wilja hugna dig med sin

nåd, och upfylla dig med sin oskattbara wälsignelse, så

til kropp som siäl, i dit företagande, trodt mig oum-
gängeligen wara förbunden, af kärlek och skyldighet,

at intet låta dig resa, med mindre jag beledsagade dig

med några enskylta underwisningar til et rättesnöre uti

dit upförande, såsom öfwertygande prof utaf min be-

wå^enhet, samt tienande dis; til outöselisia källor utaf

allehanda lycksaligheter i Andelig måtto, om du dig

derefter rättar, såsom jag dig härmed biuder och för-

manar. I alt fall skola de tiena til ojäfaktiga witnen om
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den åtrå jag haft at fullgiöra min plikt, i den händelse,

som Gud nådeligen afwände, du olyckeligit wis, skulle

eftersättia din skyldighet.

I det jag sade dig, min Son, at de reglor, som jag gif-

wer dig, äro wärkan af min kärlek och utaf min skyl-

dighet, har jag intet stält sakerna i den ordning, som
de borde wara. Jag borde utan twifwel säja, at det, som
mig härtil drifwit, är grundadt uti min skyldighet och

min kärlek, och således sätta skyldigheten framför kär-

leken; emedan det första stödier sig på förnuftet, och

det andra är intet annat än en ingifwelse af Naturen,

som är nästan altid förblindad, genom de rörelser til

ömhet, som sielfwa blodet upwäcker; Men så hafwer

jag haft samma swårighet, som Föräldrar pläga hafwa

och wil heldre tilstå det, på det du måtte finna, at til

följe af detta, jag snarare warit för efterlåten, än för

sträng.

Det är ock intet utan hemlig orsak, min Son, at då

jag önskar dig Guds wälsignelse, jag inskränker den-

samma til din Siäl, til din Person och til dina Syslor.

Dessa ord äro de plikter, om hwilka jag wil underrätta

dig, och hwilkas utöfwande du icke bör sätta å sido.

Jag fördelar dem uti tre slag, som jag kallar, Andelige,

Personlige och Borgerlige Skyldigheter.

Genom den första ärnar jag underrätta dig om det,

som du är skyldig Gud. Den andra skal förbinda dig til

det, som du är skyldig dig sielf, och den sista skal un-

derwisa dig om det, som du är pliktig din nästa. Om
jag wille drifwa denna Materien med den widlöftighet,

som des wigt förtienar, skulle jag i stället för några

blad, som jag dertil ärnar, företaga mig at skrifwa

många Böcker; En sak, som ginge längre än jag mig fö-
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resatt, och jämwäl öfwer mina krafter: hwarföre jag

skal låta nöja mig at underwisa dig på det kortaste,

som kan wara mig möjeligit.

Gud wille til den ändan förläna mig sin heliga nåd,

at härwid tänka så redigt och fullkomligit, som swarar

emot sakens wikt och angelägenhet, och gifwa dig ge-

nom sin godhet håg at sätta det i wärket til Sin ära, til

mit nöje, samt til din wälfärd och fördel.

Jag börjar dessa underwisningar med samma ord,

hwarmed Salomons ordspråk börjas: Min Son, hör din

Faders förmaning! och jag drar intet i twifwelsmål, at,

om Gud icke hade bedröfwat mig uti din späda ung-

dom med min k. Hustrus död, jag haft orsak at lägga

dertil det, som derpå följer: Och förgät intet din Mo-
ders lärdom; warandes försäkrad, at, om det warit

Herren behageligit at lämna mig henne tils nu, skulle

hon äfwen intet låtit dig resa utan sina förmaningar,

såsom säkra wedermälen af hennes Gudsfruktan och

kärlek för dig: men, emedan det intet warit Guds wilja;

så har jag med det jag mig densamma underkastar,

jämte mina goda råd, här welat förmäla dem, som en

kär Moder dig wisserligen hade lämnat, och kärleken

til henne hade bräkt dig at fatta lika tycke före, som för

mina förmaningar.
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Om Andeliga Skyldigheter

Du hafwer lärdt uti din barndom, min Son, at Gud
har satt dig i werlden för at känna och tiena honom.

Desse twenne skyldigheter, til hwilka du är född, haf-

wa gemenskap med de twenne den förnuftiga siälenes

krafter: kännedomen angår förståndet, och tiensten

wiljan. Men wårt förstånds lius är förmycket inskränkt,

at kunna nånsin komma til en fulkomlig Guds känne-

dom: Och wår wilja är för mycket fördärfwad, til at

tro, det wi skulle kunna tiena honom, såsom wi böra.

Desse hinder, som hafwa sin uprinnelse af wåra för-

därfwade begärelser, böra likwäl intet afskräcka oss.

Gud släcker intet wekan som ryker, han sönderslår in-

tet en bruten rö, han wisar sin makt i wår swaghet, han

underhielper wåra brister, han upfyller wår oförmögen-

het; och, som han wet, at wi intet kunna stiga up til

honom, har han den godheten och stiger ned til oss;

han betienar sig intet allenast af sit heliga ord, och af

sina gierningar, at trycka uti wåra sinnen något begrep

om sin höghet, som wi intet kunna fatta, utan gifwer

oss jämwäl sin Heliga Anda, til at kufwa wåra onda

böjelser; och, medan härigenom åstadkommes, at wi

då wilja det, som wi af naturen eljest intet wilja, för-

mår han oss genom et liufligit twång, som wi intet

kunna motstå, sådant at wärkställa.

Läs, min Son, Guds ord så ofta, som det kan wara

dig möjeligit; men läs det med wördnad och aktsam-

het: Det är Guds röst. Detta skälet bör upwäcka hos

dig den wördnad, til hwilken jag förmanar: det är til

din underrättelse, som du bör läsa det med all upmärk-

samhet. Tag wissa stunder til detta heliga arbete, åt-
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minstone twenne om Söndagarna, och en tima på
hwar och en af de andra dagarne i weckan; Låt ingen

ting, af hwad wikt det ock wore, afhålla dig ifrån den-

na din skyldighet. Af alla dina syslor är ingen angeläg-

nare, än den som angår din salighet; Försumma alla

andra, för at fullgiöra denna. Försumma icke för jor-

disk winning och nöje det himmelska. Werlden förgås

med des lustar, men den som efterkommer Guds wilja

blifwer ewinnerliga. Du lärer denna wiljan i den Heli-

ga Skrift.

Men hwartil skulle det tiena dig at weta detta? om
intet til at giöra dig mera straffbar, där du intet anwän-

der alla dina krafter, at ställa dit lefwerne derefter. Tie-

naren, som wet sin Herres wilja och intet giör den, han

skal lida flere hugg, än den Tienaren, som den intet

wet. Arbete där uppå med fruktan och räddhoga. Men
som alt dit arbete woro fåfängt, om Gud icke wärkade

i dig det han af dig fordrar, så bed Gud om dess nåd

dertil, det är en stor wälgierning, at han wärdes tala

med oss genom sit ord; dock han lägger dertil en ännu

större förmån, som deri består, at han ej allenast sam-

tycker at wi tala med honom genom wåra böner; utan

ock, at han lofwar bönhöra oss genom sin barmhertig-

het. Åkalla mig i nödene, säger han, så skal jag hielpa

dig. Bed då, min Son; men bed honom med ifwer och

förtröstan: Ty Gud älskar hwarken kalt eller liumt, el-

ler den, som twiflar: bed honom med brinnande an-

dakt, det han genom sin allmagt wille i dig fulborda

det han dig anbefalt. Tröttas icke wid denna heliga öf-

ningen: Bed honom draga dig, på det du måtte löpa

efter honom. Bed honom hierteligen, at samma röst,

som befaller dig at utgå ur syndenes graf, dig derutur
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drager; Det äro de wäldiga, som rifwa himmelriket til

sig. Efterfölg Jacob, som genom en helgad enträgenhet,

erhölt Guds wälsignelse: Dina omsorger, dit bemödan-

de, och dit arbete är onyttigt, om intet denna wälsig-

nelsen emellan kommer. Menniskan bygger fåfängt,

om HErren intet lägger hand derwid, ty eljest bemödar

hon sig utan framgång. Börja dagen med böner, och

lykta honom på samma sätt. Låt detta altjämt wara dit

morgon och afton Offer, och om du wil erhålla den

wärkan, som du dermed påsyftar, så laga, at fast mera

dit hierta beder, än din mun: bed af andakt och ej af

en wana. Börja din bön med glädie, fulfölg henne med
nöje, och sluta henne intet utan missnöje, at wara för-

bunden til at giöra slut dermed. Men för all ting at un-

der denna din början, detta förfarande och detta slutet

tankarna ej måtte wara spridda; fördrif de foglar, som
wilja hindra ditt offer, det är, skilg så mycket möjeligit

är ifrån dig de tankar, som wilja störa din andakt. At

bedia Gud utan andakt, är at intet bedia honom; det är

at wanwörda honom och at snarare begå ett andeligit

raseri än ett offer. Den ringa böjelsen, som wi af natu-

ren hafwa til Himmelska ting, giör oss denna andakten

swår. Det gifwes likwäl medel, som kunna bringa oss

densamma tilwäga. Här följa några, min Son, hwaraf

jag tror at utöfningen skal wara dig ganska fördelaktig,

och fölgakteligen intet bör försummas.

Wi kunna tilbedia Gud på alla ställen: Men alla rum
äro icke lika tienlige, at tilbedia Honom uti. När du
beder, säger JEsus Christus, så gäck i din kammare,

och sedan du tilslutit din dör, bed din Fader, som är i

det fördolda. Den förmaning, som werldenes Frälsare

gifwer oss til bönen, lärer oss, at wi böra gå afsides at
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bedia honom, och långt ifrån at skryta med wåra bö-

ner, böra wi bedia i tysthet, hwilket denna Gudomme-
liga Mästaren intet allenast har wisat oss genom sitt ex-

empel, utan ock innan Han rådt sina Apostlar til enslig-

heten, har Han sagdt til them i föregående versen: När
I bedien, så giören intet som de Skrymtare giöra, som
gierna bedia och stå up i Synagogorna, och uppå gat-

hörnen, på det de måga blifwa sedde af Menni-

skiorna. Fölg desse stadgar efter och denna lärdom;

när du wil bedia så gå afsides, Min Son. När du företa-

ger en sådan sysla, som förbinder dig at fly werlden, så

tag icke werlden med dig. Fölg intet Rachels efterdöme,

hwilken, i det hon geck utur sin Faders hus, tog des af-

gudar med sig. Efterfölg häldre Elia exempel, som nal-

kades til Gud: Utur den wagn, på hwilken han blef

borttagen, lät han falla sin mantel, på det han intet

skulle hafwa något jordiskt med sig. Träd icke hit,

drag tina skor af tina fötter; Ty rummet, ther tu står

uppå, är ett heligt land, ropade den Alsmäcktige til

Mose i den brinnande buskan, då han wille tala med
honom. Denna rösten liuder ännu til dig, hwar gång

som du wil bedia. Rummet, som du dertil utwäljer, är

ett rum som bör wara helgadt genom Guds närwarelse.

Afdrag fördenskul dina skor, af fruktan at besudla det-

samma; det är, bortlägg alla werldsliga och köttsliga

tankar. Gäck utur Sodom, utan at wända hufvvudet til-

baka, och när du så beredd kastat dig neder til jorden,

så anwänd några ögnablick at besinna, huru oändeli-

gen stort detta Majestetet är, det du ärnar tilbedia, och

huru alsintet du sielfwer är.

Om denna betraktelsen är utan skrymtan, lärer han

fördubbla din andakt, och giöra dig mera skickelig at
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nalkas Gud. Större delen af de spridde tankar, som wi-

sa sig under wåra böner, härröra af sakernas skilgaktig-

het, som då komma för wåra ögon: På det wi nu måtte

undwika denna olägenheten, tror jag, det wore nöd-

wändigt at hålla dem tilslutna. Uti en sak af så stor

wikt är detta icke en ringa omständighet: försumma

detta icke, Min Son! fresta det, och wän dig derwid,

sedan du funnit nyttan deraf

Jag föreskrifwer dig inga besynnerliga talesätt i dina

böner: de böra wara inrättade alt som de ämnen äro,

hwarom du beder. Jag tror likwäl, at du giorde wäl, at

innesluta alla de böner, som du giör til Gud, uti bönen

om Hans kärlek. Detta är medlet at få alt: Ty den, som
har Gud med sig, fattas intet. Salomon bad om intet

annat, än wishet; då Gud sade til honom: Emedan du
har derom bedit, och intet om rikedomar, ägodelar,

eller ära, eller tina Fienders död, eller ett långt lif;

utan allenast om wishet, skal hon warda tig gifwen,

och utom des skal jag gifwa tig rikedommar, ägodelar

och ähra. Plato, ehuruwäl han war en Hedning, gifwer

han lärdom åt mången Christen, hwad han skal bedia

Gud om uti sina böner. Han bad således: O Gud! gif

mig hwad mig godt och nyttigt är, änskiönt jag intet

derom skulle weta at bedia; och gif mig icke det som
skadeligit är, änskiönt jag derom skulle bedia. Gud
giör ofta wäl mot oss, då han intet hörer wår bön; och

straffar oss, då han oss hörer. När wi bedia om skadeli-

ga ting, som wi ofta pläga giöra: ty, som JEsus Christus

säger, wete wi ofta icke, hwad wi bedia.

Läkarena förordna dem, som hafwa swaga magar, at

äta litet och ofta. Om du hafwer swårt at hålla dig wid

andakten, som jag sagt wara själen af Bönen; så giör
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sammaledes, Min Son, och fölg wår Frälsares råd: När
I giören Edra böner, så bruken intet långa och fåfänga

uprepade talesätt, som hedningarna giöra, de der tro

sig blifwa bönhörde för deras mångordiga böner skul:

Men om dina böner äro intet så långa; så laga, at de

ske så mycket oftare, och fram för alt säger jag ännu en

gång, at de med andakt och förtröstan liksom måtte

wara kryddade.

Detta är, Min Son, hwad jag haft at säga dig om Bö-

nen i synnerhet. Men påmin dig tillika, at man intet

kan bedia Gud utan at Tro på honom; och icke tro på
honom, utan at älska honom. Älska Honom, om du

wil at Han skal älska dig tilbaka. Frukta Honom, om
du wil warda wis. Den sanna wishetens början är

Gudsfruktan: Om du fruktar honom, så lärer du ock

älska honom; och om du älskar honom, så lärer du ock

efterfölja Hans bud: Emedan, som Salomon säger, Her-

rans fruktan är at hata det onda: och fölgakteligen at

giöra det goda. Du west, Min Son, dessa bud; Ställ nu

i werket det som du har lärdt.

Gud är Anda och Sanning, och wil warda dyrkad i

Andanom och sanningene. Den Religion, i hwilken

han har efter sin barmhertighet låtit dig födas, och til

hwilkens fullkomliga kännedom jag i öfvverflöd för-

skaffat dig förståndets oförfalskade miölk; är den enda,

som bewiser honom den Naturliga dyrkan, som han

bägärar. Håll dig til denna dyrkan, Min Son; och du

skal finna, at han skal giöra dig en bättre tjenst, än den

som Herdarna i Bethlehem fingo af Stiernan, som förde

dem allenast til JEsum Christian uti Hans förnedring.

Men denna dyrkan förer oss til honom i hans härlig-

het. Denna Gudommeliga Frälsaren sade til Thomas:
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Jag är wägen, sanningen och lifwet, det är; den enda

wägen, genom hwilken man kan komma til Fadren.

Wik aldrig derifrån, Min Son, ehwad som kunde hän-

da dig. I stället för springkällor af lefwande watn, som
du finner på denna wägen, skal du på alla de andra

icke annat träffa, än brunnar, upfylde med grummel

och mörker. Det minsta du afwiker från den rätta wä-

gen, så afwiker du från Gud, och skiljer dig fölgakteli-

gen ifrån all lycksalighet, hwaraf Han är medelpunk-

ten. Låt fördenskul hwarken rikedomar eller ägodelar,

eller nöje, skilja dig derifrån; och ehuru swåra förföljel-

ser du derföre måste lida, så låt dem intet afskräcka

dig, håll häldre för en stor ähra, at bära korset efter din

Frälsare; det är en ährefull försmädelse, at bära på sin

kropp JEsu Christi smälek; det är genom den wägen,

som alla Martyrer äro ingångne til den himmelska här-

ligheten. Om Gud skulle kalla dig til sådana prof, så

wänd intet hufwudet tilbakas, utan war försäkrad at

intet enda törne af Hans Krona skal falla uppå dit huf-

wud, med mindre det tilskyndar dig en Krona utaf en

säll odödlighet. Händer det dig at lida som en Chris-

ten, det är, för JEsu Christi skuld: så blygs icke derföre,

utan prisa Gud.

Siukdommar, kära Wänners mistning, ägodelars för-

lust, och flera slika bedröfweliga tilfällen; är sådant,

som detta lifwet har med sig. Tro intet, min Son, at du

derifrån är undantagen. Plågor äro et af de wissaste

kännemärken på Guds barn. Han tuktar här med rätta

dem som han älskar; lika som en Fader brukar riset, at

aga de barn, som han håller kära. Det kötsliga sinnet

har ingen del uti sådan tuktan; men så är det icke hel-

ler köttet, som wi böra åtlyda i saker, som höra til wår
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salighet: Guds tuktan är det samma för de trogna, som
det dödade Lejonets hufwud war för Simson. Den
åstadkommer en tröst, söt som honung; och lärer dem
ärfara at ock sötma kan komma af bätska. Om det är

Guds wilja, min Son, at du skal fresta på bedröfwelsens

ugn, och ehuru swidande det ock måtte wara, så knor-

ra icke deröfwer; tag dig allenast til wara; at om du li-

der, du icke lider för missgernings skul. Kom ihog, at

dina wederwärdigheter, ehuru stora de månde wara,

intet äro at räkna emot den härlighet, som på oss up-

penbaras skal. Kom ihog: at dessa plågor, som snart gå

öfwer, om du dem rätt anwänder, skaffa dig en öfwer

alla måtto wigtig och outsägelig härlighet. Den Philo-

sophiska Sedoläran lärer oss: at de böjelser, som uti de-

ras oordenteliga bruk äro källor til allehanda slags las-

ter, blifwa genom et wäl inrättadt bruk, ämnen til alle-

handa slags dygder. Och den Christeliga Theologien

låter oss känna genom erfarenheten, at de wederwär-

digheter, som äro för de förkastade ämnen til förtwif-

lan, äro för de trogna outöseliga källor til glädje och

förnöjelse. De ris Gud brukar at straffa de onda, likna

Moses staf, som förwandlade sig uti en orm: och de,

hwaraf han sig betjenar, at straffa sina barn, likna

Arons staf, som bar blomster och frukter. Nyt ia dem
wäl min Son, kyss dem, som Gud behagar af sin nådi-

ga Försyn bruka til din rättelse. Pröfwa des heliga för-

dolda afsikt, och ärkän jämwäl, under de swåraste plå-

gor, den godhet som han hyser, at upwäcka dig ur den

känslolöshet, hwaruti dina laster hade kunnat störta

dig.

Om plågorna äro större, än kött och blod det gerna

såge, så tro säkert; at det är dig nyttigt, at på en kort
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tid således lida bedröfwelse, på det din tro, som är

mycket kostbarare än guld, hwilket förgås och många
gånger pröfwas genom elden, skal lända til Guds lof,

ära och härlighet, wid JEsu Christi uppenbarelse.

Jag har innefattat min Son, som du bort blifwa war-

se, alla det andeliga lifwets skyldigheter under fyra huf-

wudstycken: nemligen, at med upmärksamhet läsa

Guds ord, at ofta och ifrigt bedja, at wara fast och

framhärdande i trona, och at helt och hållit öfwer-

lämna dig Guds wilja, på hwad för hårda prof Gud
ock skulle wilja sätta dig. Om du hade blifwit qwar

hos mig, hade jag intet underlåtit, at gifwa dig samma
underwisningar, ibland hwilka du west at jag tilhållit

dig at utöfwa de twänne första med mycken omsorg, så

snart du hunnit til den ålder at kunna efterkomma

dem. Jag har likwäl trodt, at de skulle wara dig än me-

ra nödiga, sedan du är skild från mig, hälst uti et land,

hwarest långt ifrån at hafwa den hugnaden at fritt få

utöfwa din religion, du sällan ser exempel af den min-

sta Gudsfruktan: hwilket så mycket mer bör förbinda

dig, at i det nogaste som kan wara dig möjeligit, efter-

komma de goda råd, som jag nu gifwit dig. Jag förma-

nar dig dertil, för Guds stora barmhertighet. Jag beder

dig derom för den ömma omsorg, du bör hafwa om
din salighet; och jag förwäntar sådant af det tilgifna

sinne, som jag för al den dig bewista kärleken såsom et

tacksamhets tekn förmodar af dig. Om du det gör, så

gifwer du Gud det honom tilhörer, och gör dig tillika

skickelig til den plikt, som du dig sjelf skyldig äst,

hwarom jag skal underrätta dig uti det följande Capit-

let, som efter den ordning jag mig föresatt, skal handla

om de personliga skyldigheter.
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Om de Personliga Skyldigheterne.

Jag har warit kortare uti den första delen, Min Son,

som handlar om din plikt emot Gud; än jag ärnar wara

uti de följande, som handla om din plikt emot dig

sjelf, och emot din nästa: och har intet swårt före at

wisa hwarföre jag det gjort: Mit förhållande härutin-

nan är grundat i Guds eget efterdöme. Ty ibland de

Tio Budorden uti Guds Lag, äro intet flera än fyra,

som egenteligen hafwa afseende på den tjenst, wi äro

Gud skyldige, i stället för at Gud har inrättat sex bud
angående wår plikt emot nästan'. Det är ingen Nation

så wild, så dum och så fäaktig, som åtminstone icke

äger så mycket wett, at tro en Gud wara til, och at haf-

wa gjort sig en Lag af, at på något särskilt sätt dyrka

honom: så at öfwertygelsen om en Guds warelse har

med sig i följe en oundwikelig skyldighet, at tjena ho-

nom.

Detta är jemwäl så aldeles nödwändigt, at om men-

niskjorna skulle wara så ogudaktige at intet sjelf tilstå

det, deras egna hjertan icke underläto at predika för

dem denna sanningen. Dit förstånd, min Son, är up-

fylt med kunskap härom; laga nu så, at den gåfwan

nedstiger i dit hjerta. Rätta ock med det ljus, hwarmed
Gud af sin nåd uplyst dit förstånd, hwad som är felak-

tigt uti dina böjelser. Fullgjör de skyldigheter, som äro

oskiljagtige ifrån denna Guds kännedom. Det är, fruk-

ta, älska och tjena honom. Det länder mig til en stor

tröst, under det bekymmer, som dit långt aflägsne wis-

* Denna indelning ar de Tio Guds Bud, är efter de Reformertas sätt, bland hwilka

Auctor varit.
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tände mig förorsakar, at jag tror det du intet å sido sät-

ter din plikt härutinnan, änskjönt jag icke hade för-

mant dig dertil, hwarföre jag ock utelämnat en stor del

anmärkningar, som et så rikt ämne, som detta är, wid

handen gifwer, och kunnat gjöra afhandlingen derom
åtminstone så widlyftig, som de twenne äro, hwilka

skola följa.

För at komma til den andra delen, som handlar om
det som du är dig sjelf skyldig, så måste jag, min Son,

ställa dig för ögonen det moraliska samtalet, som jag

författat til din underwisning uti de spädare åren; och

bör du komma ihog, at Christeliga dygder gifwas, som
äro tro, kärlek och hopp, hwilka ställa oss före det som
wi äro Gudi skyldige. Tron underkastar oss honom i

alting, kärleken fäster oss wid Gud här i tiden, och

hoppet uplyfter oss til honom inåt ewigheten. Jämwäl
at moraliska dygder finnas, som äro försigtighet, ädel-

modighet, måttlighet och rättwisa, hwilka föreskrifwa

det, som wi äro oss sjelfwa och Nästan skyldige. Den
första utaf dessa fyra dygder är blandad med de twenne

andra, och är at anse som salt och krydda för desam-

ma. Adelmodighet och Måttlighet hafwa afseende på
hwarje enskilt person och Rättwisan är bandet uti

samhället, utom hwilket menniskjorna skulle lefwa så-

som ulfwar med hwarannan, och intet kunna bidraga

til det almänna bästa; hwilket är det, hwarpå wi, näst

Gud, i synnerhet böra hafwa afseende.

Således, min Son, ärnar jag uti detta andra stycket af

underwisningen, som jag gifwer dig, afhandla de tren-

ne förra dygderne: Försigtigheten, Måttligheten och

Ädelmodigheten. Måttligheten skal wisa, huru du bör

skicka dig i medgången, så at du ej låter dig förledas



30

genom des smicker, och Ädelmodigheten bör under-

rätta dig, huru du bör ställa dig uti motgången, at du
ej låter dig undertryckas af des bitterhet.

Jag skal föreställa det jag härom har at säga i möj eli-

gaste korthet, ehuruwäl ämnet är ganska rikt, och det

endast derföre, at jag ej må gifwa dig annat, än sjelfwa

saften och märgen, som skal föda utan at öfwerlasta

dig.

Menniskjan är född til samlefnad, och man kan säga

med rätta, at utom detsamma skulle dygden wara utan

utöfning, werlden utan ro, och lifwet utan nöje.

Sedan Gud genom sin stora Almagt skapat mennis-

kjan, sade han: at det intet war godt, at han wore alle-

na, och gjorde honom derföre en hjelp, genom sin syn-

nerliga godhet, samt skapade en menniskja, med hwil-

ken han kunde wara i sällskap. Denna samlefnad är in-

tet annat, än et inbördes omgänge mellan åtskilliga

personer, som äro hjelpsamma sins emellan och ige-

nom inbördes tjenstagtighet söka at gjöra sin lefnad så

angenäm, som möjeligit är, samt befria den från oro

och förtretlighet så mycket hos dem står. Alt som men-

niskjorna äro beskaffade, hwilka utgöra denna samlef-

nad; så är densamma god eller elak. Ty, som Salomon

säger, hwilken som omgås med wisa, blifwer wis, men
de dårars följeslagare blifwa onda. Ondt sällskap för-

därfwar goda seder. Beflita dig fördenskul, min Son, i

synnerhet, at gjöra et godt wal af de personer, som du

wil omgås med. Lyd härutinnan icke din naturliga böj-

else, som efter sin wana, torde föra dig til dem, som
äro besmittade med laster; lyd fast hälre Gudsfruktan;

hon skal lära dig, at du icke bör träda i de wrångas fot-

spår, och gå på de ondas wäg. Rådfråga försiktigheten;
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hon skal handleda dig at rätt wälja dina wänner; en be-

synnerlig angelägenhet, emedan det är ostridigt, at

man gemenligen widtager deras böjelser, med hwilka

man omgås. De gamla hade sig detta så wäl bekant at

de intet gjorde sig någon swårighet at dömma om en

mans egenskaper efter deras sinnelag, med hwilka han

plägade omgänge. Låt mig weta med hwilken du om-
gås, sade de, och jag skal säga dig, hwad du går före.

Omgås, min Son, fördenskul så mycket möjeligit är,

med inga andra, än ärbart och hederligit folk, eller åt-

minstone med sådana, som anses derföre. Ibland dem,

som du omgås med, wälg en enda rätt dygdig, och sök

att få den til din Wän; Låt det jag sade, allenast en

Wän, icke falla dig främmande före: det är intet lätt att

få många, och jag har altid trodt, at en sanskyllig wän
är intet mindre sällsynt i samlefnaden, än den philo-

sophiska Stenen uti Chymien. Många hafwa fikt deref-

ter med möda i hela sin lifstid, och icke kunnat finna

någon. Beflita dig på det högsta, at förskaffa dig en så-

dan wän: Lyklig du, om det går an för dig. Spara til

den ändan hwarken höflighet, wördnad eller tjenstag-

tighet; Allenast dessa dina höflighets, wördnads och

tjenstagtighets betygelser intet utwisa något nedrigt,

hwilket intet kan ske, om du wäljer en dygdig person,

såsom jag föreskrifwit, at med densamma uprätta en

kär, uprigtig och förtrolig wänskap. Wänskap betalas

med wänskap: om du wil, at man skal älska dig, min
Son; så älska tilbaka. Det är wist, at likhet i sinnelagen

bidrager mycket dertil, at wi blifwa älskade: derföre,

om du wil älskas af folk, som äger förtjenst och dygd;

så beflita dig, at wara lika dygdig som de äro, hwilket

lärer bana dig wägen til deras ynnest. Tag dig til wara,
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at om du en gång erhållit den förmonen, du då intet

gifwer någon anledning at åter förlora densamma.

Förekom din wän så mycket som möjeligit är, i bety-

gelser af tjenstagtighet, redlighet och tilgifwenhet. Har

du prof deraf, at han werkeligen lämnat dig sit hjerta,

och du har öpnat för honom dit hjerta tilbaka, så til-

slut intet din pung för honom, i fall han behöfwer din

hjelp; Om du ock skulle olyckeligen råka i någon kal-

sinnighet med honom, och försigtigheten råder at skil-

ja dig från honom; så laga så, at wänskaps bandet Er

emellan småningom likasom losnar af sig sjelf, utan at

det på en gång sönderrifwes: det är så mycket sagt, at

du intet afbryter wänskapen med häftighet, utan dra-

ger dig småningom tilbaka. Uti samlefnaden hindrar

ingen ting mera, at få och bibehålla wänner, än hög-

modet. Det war den lasten, som gjorde af de första

Änglar de första djeflar. Tag dig til wara, min Son, at ej

blifwa besmittad deraf, och om du wil at alla, som du

omgås med, skola älska dig; så åligger dig at wara öd-

mjuk emot alla. Wisheten är med de ödmjuka, men
skam och försmädelse följer omedelbart på högmod,

säger den wisa Mannen. Gud ger dem ödmjukom nåd,

men står emot de högmodiga. Alla högmodiga hjertan

äro Gudi misshageliga. Den högmodiga har den olyck-

an, at misshaga allom, och behaga ingen annan, än sig

sjelf. Det är omöjeligit, at en menniskja, som är in-

bilsk, gerna ser at han blifwer rättad; äfwen så litet som
en menniskja, hwilken ej wil blifwa rättad, kan wara

förnuftig. Den wisa Mannen försäkrar oss derom, då

han säger: At hwilken som älskar tuktan, älskar wishe-

ten: men hwilken, som ej wil låta rätta sig, är oförnuf-
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tig. Fattigdom och försmädelse komma öfwer dem,

som förkasta henne. Men hwilken som älskar agan,

skal warda hedrad. Om du detta åstundar, min Son, så

gör dig wärdig dertil, och om du wil blifwa wärdig, så

fly intet allenast högmodet, utan ock girighet, slöseri,

lätja, okyskhet, wrede och afwund. De äro sådana las-

ter, mot hwilka hela werlden ropar, och de der likwäl

regera hela werlden. I den ordning, som jag nu nämt
dem, skal du ock finna orsakerna, som förbinda dig at

hata dem.

Girigheten är roten til alt ondt; hon kommer men-

niskjorna, som Paulus skrifwer til Timotheum, at för-

saka Trona. Hon låter dem falla uti förtwiflan, uti djef-

wulens snaror, och uti många oförnuftiga och skadeliga

lustar, som sänka dem uti fördärfwets afgrund: och den

helige Apostelen låter icke bero wid, at hafwa på detta

ställe gifwit oss en beskrifning, som bör upwäcka fasa

för denna odygden, utan at öka densamma lägger han

än mera til uti sit bref til de Colosser, nemligen; at det

är en afguda-dyrkan. Och med rätta beskrifwer han

den lasten på det sättet; ty så snart densamma fåt in-

rymme i hjertat, utdrifwes derifrån all Gudsfrugtan, då

i det ställe insmyger sig kärlek til werlden, och sådana

fördelar, som pläga kallas lyckans håfwor. Se och tag

dig förut til wara, sade Christus hos Lucas: Ty änskjönt

någon har en myckenhet ägodelar, har han derföre icke

lif genom dem; des ändamål är at samla på allahanda

sätt, och ehuru otilbörliga medlen dertil äro, komma
de likwäl honom ganska lofliga före. Jag sade, at hans

afsigt war at samla: ty den giruge aktar sig wäl för at

betjena sig af sit goda. Hela sin lefnad tilbringar han

uti fattigdom, för at hafwa det nöjet at dö rik. Han
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skaffar sina rikedommar den egenskapen af orättfärdi-

ga, som Evangelisten tillägger dem; emedan han i stäl-

let för at befrämja sin wälfärd genom deras förnuftiga

brukande, anwänder dem i syndigt missbruk til sin

fördömmelse.

Förän jag talar om de andra laster, hwilkas ohyglig-

het jag föresatt mig at ställa dig för ögonen; bör jag ej

obemält lämna, min Son, at ehuru stor naturliga böjel-

sen är hos menniskjan til det onda, söker hon likwäl at

dölja, så mycket möjeligit är, den böjelse hon har til

lasten, sättandes derpå en färg af dygd, som sträfwar

deremot. Jag skal anföra et exempel, som bör gjöra til-

fyllest för alla andra.

En girug, ehuru insnärd han är i denna skamliga las-

ten, underlåter likwäl intet at känna nedrigheten deraf;

men han söker at skyla des oanständighet under namn
af en loflig sparsamhet; och sedan han sjelf hunnit in-

billa sig sådant, wil han ock gerna öfwertala andra at

det så är. De, som äro bekajade med någon odygd, föl-

ja til sit ursägtande samma method. Jag underrättar

dig, min Son, härom, på det du må taga dig til wara

för et så oförnuftigt upförande, och således ej nödgas,

at söka dölja en lastbar böjelse under et falskt sken af

dygd.

Sedan jag gifwit dig denna underrättelsen, som jag

trodt wara dig nödig, skal jag, til at hålla mig wid den

föresätta ordningen, afhandla det som angår öfwerflö-

det, hwilket följer på girugheten. Dessa twenne laster

äro wäl olika til medlen, hwarigenom de utöfwas, men
komma i många stycken öfwerens, i anseende til deras

wärkan. Den girige skrapar ihop, at skaffa sig rikedo-

mar, som äro honom skadeliga: och Fråssaren sparar
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intet, för at skaffa sig nöjen, som intet annat kunna än

tilskynda des undergång. Den förra, för at förnöja sin

girughet, förhåller för sig det nödwändigaste: och den

senare, för at förnöja sin smak, kan icke wara förutan

det öfwerflödigaste. Den ena innesluter sit förnuft, till-

lika med sit guld och silfwer, uti sina kistor; och den

andra förslöser altsammans på mat och drick, som äro

des wanliga nöjen. Hwad kan man hoppas om en så-

dan menniskja? Gud har befalt oss äta endast til wårt

lifs uppehälle, och Fråssaren tror sig at lefwa, endast

för äta, hwilket han tycker wara så oumgängeligt, at

det hindrar honom ifrån at upfylla någon af des plikter

emot det almänna samhället. Och huru skulle han gjö-

ra sådant med nöje? han, som känner intet annat nöje,

än det, som är efter hans smak, och gjör sit kjök til sit

Tempel och sin mage til sin Gud. Fly fördenskul min
Son, en sådan last, hwars wärkan är så skadelig, och i

det stället fölg det råd, som jag gifwer dig deremot, och

lyd hwad Guds Anda säger uti Ordspråks bokens 23

Cap. War icke ibland drinkare och slösare: ty de drin-

kare och slösare warda fattiga, och en lat såfware måste

rifwen kläder bära. Guds Anda förknippar sömnen

med fråsseri, för at lära oss, at det är omöjeligit, at wa-

ra Fråssare, utan at wara lat.

Den mykna maten tynger magen, och des tyngd

beswärar hjernan. Således är intet underligit, om ge-

nom dessa åtskilliga tyngder själen utmattas, och blif-

wer mindre skickelig til de förrättningar, som henne

åligga. Menniskjan är skild från en liflös bild, genom
känslan och rörelsen: och den lata har så litet af det ena

och det andra, at man må undra på den ringa skilnad,

som är emellan honom och en bild. Denna rörer sig
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intet oftare ur stället, än han bäres; och den förra gjör

aldrig något, med mindre han drifwes. Hans senfärdig-

het i alla förrättningar, både Kroppens och Förstån-

dets, är en wiss slags sömnsjuka, hwilken han ej heller

sjelf wil hafwa botad, om det än kunde ske, emedan

han finner al sin ro i sin weklighet, och den enda åtan-

kan utaf et måtteligit arbete, som roar en annan, anses

af honom för et lifsstraff. Fåfängt predikar Apostelen

för honom, at den, som intet arbetar, han skal ej heller

äta. Det behöfwes et wigtigare skäl, än denna swåra

plågan, at drifwa honom åstad, och sjelfwa nöden,

ehuru öfwertalande hon är, har swårt at genom des

känbarasta wärkningar, draga honom ur hans wanliga

lätja, hwars sötma rörer honom långt mera, än alla de

förmåner, som kunna tilflyta honom genom anständi-

ga syslor. Han är lika kalsinnig, när det gäller hans an-

deliga och timmeliga wälfärd, hwaraf man kan sluta, at

han är äfwen så oduglig medborgare, som elak Chris-

ten: och bör du tro, at som Fråssaren intet rådfrågar sig

med måttlighets dygden, huru han skal inrätta sit up-

förande, så bryr ock den lata sig aldrig om at hafwa et

ädelt sinne, och at ställa sit lefwerne derefter. En utaf

de förnämsta afsigter, som du, min Son, sagt dig hafwa

wid din tilärnade resa; är at sjelf bidraga något til din

timmeliga lycka. Altså ser du wäl, at lätjan intet lärer

hjelpa dig uti et så lofligit upsåt.

Den latas hand gjör at han blifvver fattig; men den

flitigas, at han blifwer rik. Skal jag då tro, at du uprik-

tigt och icke på et förstält sätt handlat emot mig, så

war flitig, och til den ändan gör wåld på dig sjelf, för at

småningom öfwerwinna det stora nöje, som du finner i

sömnen: wänta intet at man beder dig wäl förestå den
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sysla, til hwilken du dig ämnat; eller, om du behöfwer

en pådrifware dertil, så låt den wara din egen heder,

som alla mårnar kallar dig til dit arbete, och håller dig

derwid sysselsatt större delen af dagen, med en beröm-

lig trägenhet. Undra intet derpå, min Son, om jag så

ifrigt söker bestrida lätjan med alla de wapen, som den

kärlek jag hyser för dig mig kunnat förskaffa. Jag har

blifwit dertil föranlåten, intet allenast för det skjälet

skull, som jag redan sagt; utan ännu mera derföre,

emedan hon banar wägen til en annan stor last, til

hwilken wi hafwa af Naturen mera än för mycken böj-

else, det är, Okyskheten, den styggaste af alla synder,

och hwarigenom wåra kroppar, som äro dens heliga

Andas tempel, gjöras til stinkande afträden. Jag wil af-

måla henne för dig med få ord, och intet uppehålla dig

länge wid et sådant wederstyggeligit ämne, hwaraf

Hedningarnas Apostel intet en gång wil, at man skal

nämna namnet bland de Christna, uti sit bref til de

Epheser, och som han i brefwet til de Corinthier kallar

den styggaste bland alla synder; emedan, säger han, at

hwad för en synd menniskjan bedrifwer, gjör hon den

utom kroppen; men den, som är okysk, syndar emot

sin egen kropp. Du west, min Son, at af dessa twenne

sista laster, hwarom jag handlat, uprinner okyskheten;

fråsseriet aflar, och lätjan framföder henne. Undra då

intet, om en så slem dotter kommer af så elaka Föräld-

rar; hon släktas på dem, som födt henne, och hafwer

jämwäl mera lätt för at skada oss, samt gjöra oss mera

ondt, än de bägge tilsammans. Fråsseriet och lätjan

wärckar på wåra kroppar, förän de wärka på wåra sin-

nen; men okyskheten gjör sig mästare af wåra sinnen,

förän hon underkufwar wåra kroppar, och sedan hon



38

tagit herrawäldet öfwer det, som har warit oss gifvvit til

et rättesnöre uti wårt upförande, leder hon oss hwart

hon wil, med så oinskränkt och oundwikeligit wälde,

at wi intet kunna stå henne emot; ehuruwäl wi finna at

wi genom utöfningen af hennes wilja gemenligen di-

skynda wår yttersta undergång. Denna fienden är så

mycket farligare, som han intet brukar andra medel til

at fördärfwa oss, än wällusten; för hwilka, såsom retan-

de nöjen, naturen desutom har så stark smak, och dy-

medelst så mycket snarare drager oss från dygden, om-
famnandes oss för at qwäfwa oss. Dessa snärja oss med
sina konstgrep, söfwa oss med sit smicker, och fästa oss

så starkt wid sig, at det är omöjeligit at wi af oss sjelfwa

kunna uplösa de band, som de hafwa betjent sig af at

binda oss med; de äro den Delila, som intet insöfwer

oss för annat, än at beröfwa oss wår styrka, och seder-

mera störta oss uti en afgrund af laster.

De draga, släpa och rycka oss med sig emot wår wil-

ja: och hwar tror du, min Son, at de störta oss? Jo, uti

et ewigt fördärf, om wi intet söka at förekomma deras

onda förehafwande genom en alfwarsam ånger och

bättring, som också wäl kunde blifwa onyttig, om där-

med dröjes för länge. Fly derföre sådana Ledare, som
föra dig en så bedröfwelig wäg; Fly dem, säger jag, med
större skyndsamhet, än Röfware, som wilja leta efter

dig på Landswägarne; ty dessa kunna til äfwentyrs nöja

sig med dina kläder och penningar; men de förra wilja

hafwa både själ och kropp. Du lärer hafwa mindre mö-
da at efterfölja mina förmaningar, när du föreställer

dig, at wällusterna gemenligen betjena sig af wåra

swagheter, och låcka oss til sig under sken af de nöjen,

som de lofwa oss; men omsider gifwa de oss intet an-
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nat, än en bitter dryck, liknande deruti Laban, som då

han hade sig bekant Jacobs böjelse, förmådde honom
at uti sju år tjena för den dägeliga Rachel, men gaf ho-

nom på slutet ingen annan, än den fula Lea. Detta rå-

det, säger jag, skal wara dig lättare at efterfölja, om du
föreställer dig wederstygligheten och nesligheten af de

wälluster, som okyskheten betjenar sig af at förleda oss,

den korta tiden de påstå, olyckorna som äro oskilj akti-

ge derifrån innan de lyktas, och den fara, som därwid

är, at betala med pina och qwal uti alla ewighet de nö-

jen, som intet längre warat än en stund eller et ögna-

bleck. Måtlighets dygden lärer dig at undwika dessa

farligheter, om du följer des råd; så at du måste bekän-

na, at hon af wällusterna, såsom farliga herrskarinnor,

wet at gjöra behageliga tjenarinnor; emedan hon renar

dem från al den gift, hwarmed deras orena födelse dem
besmittat, och sedan hon på det sättet betagit dem alla

de medel de haft at skada oss, låter hon dem tjena oss,

emot deras afsikt, til anständiga nöjen.

Det återstår ännu, min Son, at jag talar med dig om
Wreden och Afwunden; den första af dessa twå laster

försätter menniskjan uti yttersta oreda. Hon fördrifwer

förnuftet, och ifrån den stund hon gjör sig mästare af

hjertat, upwäcker hon deri så wåldsamma och häftiga

rörelser, at man med rätta kallat wreden et raseri.

Och i sanning är raseriet des första, och bestaktighe-

ten des andra foster. At wara härom öfwertygad; så ford-

ras ej mera, än at se på en af wrede itänd menniskjas

gerningar; dessa äro äfwen så många ojäfaktiga witnen

dertil, så at om man intet på talet hörde honom wara

menniskja, skulle man i stället taga honom för et wil-

djur, efter man ser at han genom sina åtbörder skiljer
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sig från den des släkte tilkommande fogligheten, och

fast mera genom sin häftighet liknar de oskjäliga dju-

rens wildhet. Hans själ, som lider under dessa wåld-

samheters häftiga rörelser, uttrycker så wäl bilden deraf

i hans ansigte, at det är ganska lätt at dömma af de ut-

wärtes kännemärken, hwad besynnerliga oredor han

inwärtes måste utstå; det är på detta oskyldiga sättet, at

en lärd man uti wår tid fant den utwäg, han fåfängt ef-

terletat uti al Philosophiens hemlighet, at förminska

denna böjelsen hos en, hwilkens upfostran honom war

anförtrodd, och den der war mycket fallen för denna

last. Bemälte man war mycket mån om, at föra honom

på dygdenes wäg; han låt honom se uti en menniskjas

ansigte, som war plågad af denna sjukdomen, så

många förändringar, och en så stor skilnad ifrån des

wanliga gestalt, at då han förde honom ifrån wärkan til

sjelfwa orsaken, war det intet swårt för honom at kun-

na förstå, det en så besmittad flod ej annat kunde än

komma från en förgiftad källa, och derigenom upwäk-

te han hos honom en sådan leda för denna lasten, at

han icke derefter wardt så lätt förifrad, som han tilföre-

ne war wan wid. För honom hafwa Lacedamonierne

betjent sig af samma medel, för at bibringa hos sina

barn afsky för dryckenskap. De läto deras slafwar

dricka sig drukna, och framstälte dem för sina barn uti

detta tilståndet, på det at när de fingo se dem ragla och

lika som wara ifrån sina sinnen, en sådan åsyn måtte

upwäcka i hela deras lifstid en leda för denna lasten.

Du måste gjöra på samma sätt min Son, i anseende

til wreden, som är et slags fylleri, hwilken angriper

wårt förstånd, och förwirrar wårt förnuft med långt

skadeligare dunster, än winet, emedan de mycket läng-
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re påstå, och ändteligen åstadkomma bedröfweligare

påfölgder. Med et ord, min Son, för at gifwa dig et lätt

och säkert botemedel emot wreden, hwad orsak du
ock dertil må kunna hafwa, så efterfölg en utaf de lär-

daste mäns råd i wåra sista tider, som förmanar oss, at

tidigt inrymma förnuftet det, som wi likafullt snart

nog intet kunna neka tiden. Til detta hälsosamma rå-

det lägg de flera, som ädelmodigheten gifwer. Om du
rådfrågar denna hjeltemodiga dygden, som är alla de

andras understöd, äfwen som försiktigheten är wägwi-

saren, lärer hon gifwa dig råd, då det intet skal falla dig

swårt, at winna dit ändamål.

Afwunden är den sista lasten, hwaraf jag tänker gjö-

ra dig en afmålning. Af alla laster är denna den nedri-

gaste. Det är den, som har förledt menniskjan at begå

et brott, hwarmed hon på en gång förgrep sig emot

Gud och Naturen, hwilket hade den påfölgd, at hon å

sido satte sin skyldighet emot den ena och den andra,

och med en och samma gerning begick et rof emot

Gud, och mord på sin Broder, i det hon bragte Cain,

at utplåna Guds beläte i sin broders person, den han

afhände lifwet.

Det är en sjukdom, som sedan han förgiftat förstån-

det, utsprider ock sit förgift uti kroppen, som skämmer

hela blodet, som kastar sit förgift uti ådrorna, som gjör

ansigtet grymt, wanskapeligit och uttorkadt; och som,

oaktadt den omsorg man hafwer at dölja sig, wisar sig

likwäl utwärtes, i det han lifligen afmålar den, som af

honom intagen är. Man kan ock med skjäl säga, at om
wreden är en eld som uptänder; så är afwunden en eld,

som uttorkar oss, och förer sit eget straff med sig: eme-

dan hon lämnar hwarken dag eller natt någon ro. Hon
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är en twinsot, hwilken tärer småningom och är swår at

slippa, när man genom försummelse låtit henne inrota

sig. Den afwundsjuka förgriper sig omedelbart emot

Gud, han anser för det wärsta af alt sit onda, den ut-

delning, som Guds försyn gjör åt andra af des ägodelar.

Andras olycka är hans glädje, grannens hälsa förswagar

hans hälsa, och han blifwer sjuk för det hans granne

blifwer frisk. Han utspäder sina behageligaste drycker

med sin nästas bittra tårar. Des enskylta missnöjen här-

röra af det almännas wälgång. Den winning, som intet

kommer i hans pung, synes honom likasom gå deri-

från; och man kan intet gjöra honom lyklig, med mind-

re man gjör dem alla olyckeliga, som äro af honom
kände. En annans måtteliga skjörd gjör hans egen oli-

delig, ehuru öfwerflödig den månde wara; och hela

werldenes lycksalighet wore honom til last, om han

wore förbunden, at gifwa med sig det aldraminsta, til

hwem det ock wore. Häraf ses, min Son, at en mennis-

kja af detta sinnelaget intet kan lefwa fredligt med nå-

gon, och at hon intet annat kan, än ständigt wara i

strid med Gud. Döm nu derutaf, hwad ro en sådan

skal kunna äga, ware sig til själen eller kroppen.

Andra draga så godt de kunna sina olyckor, som äro

så mångfaldiga och så talrika, äfwen när en menniskja

är stadd i de lyckeligaste omständigheter, at hwad för

lycka en menniskja må hafwa, betalar hon några timars

nöjen med många dagars widrigheter. Men den af-

wundsjuka, utom de wederwärdigheter hans sinnelag

medfölja, samlar sig en otalig hop flera utaf andras

wälgång. Det är öfwer denna andra menniskjors wäl-

gång at afwunden sorger, och öfwer andras motgång,

som hon sig gläder. Fly då, min Son, denna lasten, som
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är så wederstyggelig och skadelig, at det är ogörligit

dermed wara besmittad, utan at tillika blifwa sin egen

bödel och lida sit eget straff. Twifla intet på, at sedan

denna last faseligen i detta lifwet plågat dem, som der-

af äro intagne, störter hon dem på kiöpet efter detta

lifwet uti en afgrund af eld och swafwel, tilredd genom
Guds rättwisa allom dem, som intet med wördnad un-

derkasta sig hans alwisa och nådiga försyn.

Den beskrifning, min Son, som jag har gjort dig på
alla de laster, som jag nu för dig upnämt, har blifwit

längre än jag förmodat. Gud gifwe at den ej allenast

wore så tydelig, at hon måtte gifwa dig den afsky, du
derföre bör hafwa; utan ock så öfwertygande, at du der-

igenom måtte förmås til de dygders utöfwande, som
sträfwa emot dessa wederstyggeliga laster. En sak käns

intet bättre, än när man jämförer den med det, som
strider deremot; och om du har wäl fattat de skjäl, som
böra föranlåta dig, at hata högmodet, girugheten, frås-

seriet, lätjan, okyskheten, wreden, och afwunden; skal

det falla dig mycket lätt, at til din själs och kröps bästa

fatta kärlek til ödmjukhet, til anständig sparsamhet, til

nykterhet, til arbetsamhet, til kyskhet, til måttelighet

och til gifmildhet emot nödlidande. Til at öfwa dig der-

utinnan, fölg de reglor, som försiktigheten, ädelmodig-

heten och måttligheten föreskrifwa, hwilkas råd intet

annat kunna wara, än hälsosamme och fördelaktige,

om du dem efterkommer. Bland alla de goda tjenster,

som dessa dygder kunna gjöra dig, wille jag gerna, min
Son, och Gud gifwe det så skedde, at de måtte up-

wäcka hos dig så mycken kärlek för sanningen, som
större delen ungdom plägar hafwa böjelse til osanning.

Haf du, min Son, afsky för denna lasten, och det så
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mycket mera, när du kommer ihog, at JEsus Christus i

ingen annan afsigt kallat sig sjelfwa Sanningen, än at

lära oss, det han älskar dem, som äro sanfärdige: och

hwarföre tror du, at djefwulen kallas uti den heliga

skrift lögnenes fader; om det intet wore at lära oss, det

alla lögnare äro hans barn? Kärleken til denna lasten, är

et owedersägeligit kännemärke af denna egenskapen,

för alla dem, som gerna utöfwa denna synden, och utaf

böjelse därtil gjöra sig en wana deraf. Jag wet wäl, at

de, som wilja ursäkta sig, säga: den hemliga blygsel, de

hafwa at tilstå sina fel, försätter dem ofta emot deras

wilja i den förlägenhet, at de icke kunna undgå at lju-

ga. Det är et elakt efterdömme, som Adam gifwit alla

sina efterkommande, men hwad tror du, at dessa om-
wägar äro, hwaraf man sig betjenar, at skyla sanningen?

De äro idel fikonalöf, hwarigenom sanningen emot ens

wilja framlyser. Åtminstone om den blygsel, som lög-

nare hafwa för sina fel, wärkade tillika någon ånger, så

skulle de, som taga del i deras wälfärd, kunna förhop-

pas, at de framdeles skulle rätta sig. Men så sker intet

mindre än detta; ty dageliga förfarenheten lärer oss, at

en menniskja, som begåt något fel, och söker ursägta

sig genom osanning, ångrar intet at han fallit, utan för-

tryter endast, at man tror det han begåt fel. Jag begär

intet, min Son, för det jag förmanar dig at aldrig ljuga,

det du derföre bör altid säga rena sanningen. Det skul-

le wara oförsiktigt wid somliga tilfällen; men så är ing-

en omständighet som gör, at icke lögn är et brott. Intet

bättre medel gifwes, at undwika sådant, än at tala litet,

och lefwa ärbart; Man behöfwer icke förställa sig, när

man förer sig beskedeligen op; och man är altid sanfär-

dig i sit tal, när man betänker det man wil säga, och
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rådfrågar sig med försiktighets dygden; des blotta be-

skrifning skal härom öfwertyga dig. Hon är en För-

ståndets färdighet, som föreskrifwer heliga och tjenliga

medel, at wäl och lykligt komma til sit föresätta ända-

mål. Häraf ser du, at ehuru lykligt du kunde gå ige-

nom med dit förehafwande, kan likwäl medlet därtil

intet wara hederligit, om du betjenar dig af osanning,

til at åstadkomma det du dig föresatt. Hatet til denna

lasten bör intet allenast gjöra dig warsammare uti alt

dit tal, utan ock försiktigare uti alla dina gjöromål: och

i det, at derigenom inplantas uti dit hjerta upriktighe-

ten, skal hon hos dig upwäcka en fasa för alt förtal och

beljugande, som äro twenne almänna smitto-sjukdo-

mar, hwaraf wåra mästa förtretligheter upwäxa, eme-

dan de äro de wanligaste orsakerna til wåra trätor. Red-

ligheten följer altid uprigtigheten, och både den ena

och den andra af dessa twänne äro också aldeles nöd-

wändiga för at fullgöra sin skyldighet, både som en

Christen, och som en rättskaffens medlem i samhället.

Man kan intet wara en god Christen, utan at wara en

redelig man, äfwen så litet, som det låter gjöra sig, at

wara en ärbar man, och tillika en bedragare. Uti

Gudstjensten är förstälningen en afgudadyrkan, och

osanningen är et brott, som bedrifwes emot det almän-

na i handel och wandel. Härmed, min Son, förstår jag

icke allenast det, som man kallar det borgerliga sam-

hället, utan ock den syslan uti det almänna lefwernet,

hwilken detta samhället gifwer namn af handel. Det är

i synnerhet uti handel och wandel, där ärlighet bör ly-

sa; Om den intet finnes där, förbyter man sakens

namn, i det man kallar det handel, som intet annat är

än et lönligit röfweri. Du gjör din resa uti den afsikt, at
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lägga dig på handelen. Kom ihog, at dygd och arbet-

samhet böra derwid wara dit förnämsta gj öromål, men
intet wällust och lätja. Wällustiga och lätjefulla men-
niskjor förbyta sin natur uti et oförnuftigt Creaturs,

genom en så mycket skamligare förwandling, som man
wäl ser, at densamma är friwvillig. Om du wil, at dina

förrätningar skola lyckas, så företag dig inga sådana,

som öfwergå dina krafter, och om hwilka du intet äger

en fulkomlig kunskap; i öfrigit laga så, at de medel,

som du tänker bruka til deras befrämjande, äro grun-

dade i rättwisan. Men ehuru grundade dessa medel

kunna wara, och ehuru noga kunskap du äger om det,

som du wil företaga dig, så börja dock aldrig något, in-

nan du förut anropat Gud om des wälsignelse til dit

företagande. Dina omsorger, ehuru trägna de kunde

wara, blifwa onyttiga, och kanske skadeliga, om denna

wälsignelsen intet gjör dem lyckeliga; och derest efter

detta försiktighets steget, det icke skulle behaga Försy-

nen, at ej utgången swarar emot din önskan, så under-

låt likwäl icke, at prisa hans heliga namn, och under-

kasta dig med djupaste wördnad och undergifwenhet

hans heliga wilja uti den wissa försäkran, at om saken

warit bättre på et annat sätt til hans ära och din wäl-

färd, hade det intet gådt på sätt, som skedt.

Nytja med flit och förnuft de gynnande tilfällen,

som lyckan dig tilskyndar. De äro sälsamma nu för ti-

den, och sökas mycket. Wakta dig, at intet försumma

dem, om de möta dig, af fruktan, at du ej måtte få-

fängt löpa efter dem, då de äro förbigångne.

Anwänd wäl din tid, om du hafwer förlorat den en

gång, får du honom aldrig igen. En ny winst kan ersät-

ta en gammal förlust, men det är intet, som kan bota
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et elakt bruk af tiden.

I det jag råder dig at wäl afwakta dina syslor, är icke

meningen den, at du bör wara så trägen, at du intet

skulle hafwa någon hwila. Jag wet, at kroppen så litet

kan länge uthärda med arbete, som förståndet at jämt

wara sysselsatt, om icke en skälig hwila från deras för-

rättningar gåfwe den ena och den andra tilfälle, at åter-

hämta de förlorade krafterna. Det är fördenskul, min
Son, långt ifrån mig, at förbjuda dig roligheter; jag til-

styrker dem fast mera, dock med den inskränkning, at

du bör så mycket görligit är, wälja dem, som äro an-

ständiga och menlösa. Jag tror, at inga beständigare el-

ler nyttigare gifwas, än goda böckers läsande; igenom

dem skärpes omdömmet, minnet tiltager, och förstån-

det erhåller nytt ljus; derigenom lära wi at utreda och

föreställa wåra tankar med styrka, med tydlighet och

med behaglighet, så at man kan säga det et slikt läsan-

de allena förskaffar oss alla de fördelar, som wi kunna

ernå genom umgänge och meditation (eftersinnande);

men läs intet allenast för at blifwa mycket lärd, läs i

synnerhet för at blifwa bättre; och til den ändan sök ut

goda böcker, och hålt dig esomoftast til Gudeliga

böcker, wid hwilkas läsande du bör beflita dig om at

efterfölja biets efterdömme, som suger saften ur blomst-

ren, för at af deraf göra honing i rättan tid.

Då jag har sagt dig, min Son, at jag intet förkastar

roligheter, räknar jag intet deribland några wågspel,

hwilkas utgång esomoftast icke swarar emot namnet.

De som tjena til kroppens måtteliga rörelse, skicka

sig bättre än andra, för en Christen och för en ärbar

man; och jag skulle önska, at du aldrig wille skilja dig

ifrån dessa twenne egenskaper. Men som walet uti slika
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saker ankommer på naturliga böjelsen, gjorde du wäl,

at du inrättade detsamma, så mycket möjeligit är, lik-

mätigt din plikt, som lärer säga dig, at ehwad för slags

spel du tager dig före at roa dig med, bör du granneli-

gen akta dig, at göra utaf et biwärk et hufwudwärk. La-

ga fördenskul så, at dit spel blifwer et behageligit tids-

fördrif, och intet en förtretelig sak, som skulle hända

om spelet slöt sig med någon ansenlig förlust, och du

för den orsaken skulle hafwa wågat något, som wore af

wärde. Sät dig aldrig i fara at gå bort med missnöje

från det, som du ärnat til dit nöje. Men det lär intet

hända dig, om du intet spelar för annan orsak, än för

at spela, om du intet spelar om annat än om smått,

och i den enda afsigten at wederqwecka dina sinnen ef-

ter mycket arbete. Men ärnar du spela aldrig så litet

högre, än wanligit är; så se dig i synnerhet wäl före,

med hwad slags folk du spelar, at du wäl känner dem,

för at undwika, at intet blifwa utsatt för deras åtlöje,

sedan du det warit för deras bedrägeri och egennytta.

Förstånd och sielfklokhet äro twenne laster, nästan

äfwen så gamla i werlden, som menniskian. Undfly

dem min Son med omsorg. Sök underwisning, och

håll icke för skamligit at rådfråga dem, som äro för-

ståndigare än du; misstro dig sielf, och långt ifrån at

misstycka andras råd, så tag dem emot med liuflighet

och med wördnad, förbehållande dig den friheten at

följa dem, om du finner dem grundade på förnuftiga

skäl.

Akta dig wäl, min Son, at för mycken åtrå efter rike-

domar icke leder dig på ond wäg at förwärfwa dem,

samt til den ändan at betiena dig icke allenast af nedri-

ga, utan ock af orättfärdiga och skamlösa medel. Bruka
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hwarken falsk wigt eller falskt mått, bägge äro HErra-

nom en styggelse. Det är bättre hafwa medelmåttiga

ägodelar med rättwisa, än stora inkomster förwärfwade

på et otilbörligit sätt, och kom ihog, at wara Gudfruk-

tig och låta sig nöja, är en stor winning.

Fly jämwäl äregirugheten, änskönt några kalla den-

samma stora siälars wilfarelse. Jag har altid ansedt den

för et upblåst förstånds siukedom. Det är et oförnöjligt

troll, dess anslag hafwa inga gräntsor, och ehwad lycka

en äregirug kan hafwa i sit företagande, så uphitsar des

framgång snarare des begärelser, än at den skulle ställa

dem tilfreds. En erhållen förmån som han sig wäntade,

uptäcker genast för honom en annan, utom hwilken

hans lycka synes honom ofullkomlig. Ju mera hans ära

och lycka ökes, ju mera önskar och begär han; hela

werlden skulle knapt förslå, at ställa honom tilfreds.

Han kan intet tola någon wara jämlik med sig, och än-

nu mindre någon öfwer sig; Hans lefnad förnötes uti

en stadigwarande sinnes och kröps oro. Saktmodighet

och sinnes ro äro för honom obekanta saker, och ofta

tienar den omsorg, han haft at swinga sig högt up, til

intet annat, än at giöra et så mycket swårare fall. Wik,

min Son, ifrån en så faselig wäg, på hwilken man fin-

ner flera brådstörtande backar, än hwiloställen.

Om du fådt weta, at någon talat illa om dig, så pröfwa

noga, huruwida det, som man dig förebrådt, är grun-

dat eller ej: Finner du dig wara skyldig til de fel, man
tillagt dig, så nyttia underrättelsen och tacka tillika

dem, som förskaffat dig en sådan förmån. Men om
man utan grund skulle förtala dig, så wisa deröfwer li-

kafullt ingen bitterhet; Ty förfarenheten uptäcker oss
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dageligen, at förakt af alt förtal dödar det, i stället för

at hämden gifwer detsamma nytt lif.

En förståndig Man i dessa tider har sagt, at alla dyg-

der förlora sig i egennyttan, såsom floderne i hafwet;

Fly fördenskul, min Son, detta egennyttiga sinnelaget,

som ju mera det syftar på egen fördel, ju snarare åstad-

kommer det at wi förglömma den rättwisa, wi äro and-

rom skyldige: Låt förnuftet styra din fördel, och låt det

wid sådane tilfällen grunda sig på den naturliga lagen,

hwilken lärer dig, at intet giöra androm det du intet

wil, at andra skola giöra dig. Wakta dig wäl, at wara

nogräknad uti saker af ringa wärde: Giör aldrig angelä-

genhet af det, som är lapri, ej heller lapri af angelägen-

het.

Beflita dig at lefwa i fred med hela werlden, eftergif

heldre af din rätt, än at träta derom, ware sig med
hwem det wil. Det en annan kallar wid slika tilfällen

gifwa bort sin egendom, för at förnöja en annans snål-

het, bör du anse som en sak, den du anwänder til at bi-

behålla sinnes och kropps ro, hwilken du bör högre ak-

ta, än hela werldenes goda.

Upskiut aldrig til en annan gång, det du straxt kan

giöra. Giör i sin ordning, och utan willerwalla det du
ärnar giöra, och laga så, at samma ordning sträcker sig

äfwenwäl til dit husgeråd, dina böcker och dina minsta

papper, så at hon wisar sig deri icke mindre, än i dina

angelägnaste syslor.

Inrätta dina utgifter efter dina wilkor, och så långt

de tillåta, spar icke för dig hwad anständigheten ford-

rar, men akta dig at söka nöje uti öfwerflöd, af fruck-

tan, det sådant icke måtte med tiden försätta dig i den

förlägenhet, at ej weta utwäg til de nödigaste utgifter.
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War försiktig och upriktig i alt dit tal, ärbar och ef-

tertäncksam i alla dina gierningar, wänlig och tienstak-

tig uti dit upförande: Uttyd aldrig illa det andra säga

eller gjöra, med mindre dit omdöme om saken har det

allmännas omdöme til grund.

Wakta dig at wara hämdgirug: Hämden genom-

stinger och söndersliter det hiertat, som deraf upfylles,

antingen de orsaker du förmenar dig hafwa at önska

den samma, synas dig wara rättmätige eller ej: Äro de

orättmätige, så blifwer du med din hämdgirughet sielf

orätrådig; äro de rättmätige, så wända de igen at wara

rätfärdige, så snart du söker at hämna dig sielf: Ty du
giör dermed ingrep i Guds rättighet, som säger, mig

tilkommer hämden.

Til at undwika mened, som är förargelig för mennis-

kor, och wederstyggelig för Gud, så swär aldrig; utan

låt dit tal wara ja ja, och nej nej. Om du wänjer dig at

altid wara sanfärdig, så skal det förtroende, man då sät-

ter til dig, fria dig ifrån den nödwändigheten at med
ed måtta bestyrcka hwad du har sagt.

Ingen last är uti et samhälle oanständigare och tillika

mera gängse, än otacksamheten. Så dömmer och der-

öfwer klagar hwar och en, och om alla de som klaga-

de, woro sielfwa frie derföre, skulle ingen otacksam

finnas, ty alla menniskior klaga öfwer denna last. Hon
är et frikostighetens foster, men et barn som wansläck-

tas, och intet liknar sin moders goda egenskaper, eme-

dan det intet är så snart födt, at det ju blifwer bortrykt

och upfostrat af girugheten och lättjan, som genom
den förskämda miölken, hwarmed de föda detsamma,

och genom de elaka underwisningar, som de det gifwa,

fördärfwa alla de goda böjelser, man af des födelse bil-
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ligt borde förwänta. Laga så, min Son, at du intet må
hafwa någon gemenskap med henne, af fruktan at hon
intet söker at fresta dig. De gamle hafwa inskränckt

med en särdeles bemärkelse, gratierne eller tacksamhets

Gudinnorna, til et antal af tre, til at dermed lära oss, at

om en af dem hade njutet en wälgierning af den andra,

borde den tredie gifwa samma wälgärning tilbaka. Låt

det wara dig en lag, at täncka på samma sätt, och en

oundwikelig skyldighet, at efterkomma denna läran,

det är; låt aldrig hos dig tryta ärkäntsla för de wälgär-

ningar som man wisar dig; ja, så mycket hos dig står,

förekom andras genom egna wälgärningar.

Om mit sinnes roliga tilstånd gläder dig, och du

jämwäl sielf älskar din ro, så akta dig wäl före, at gå i

borgen för någon, af hwad orsak och af hwad tilfälle

det ock månde wara. Om din wän behöfwer dig, så tje-

na honom med dina medel och med dina goda råd,

med et ord, uti alt hwad du kan; men förbehåll dig din

frihet, utan at pantsätta den til någon för en annans

skul. Wil du hjelpa din wän, som är stadd uti trång-

mål, och hafwer du råd dertil, så gjör det utan at för-

trösta honom til härnäst; och står det intet i din för-

mågo, hwarföre wil du förbinda dig til en tid, då du,

tör hända, kan hafwa ännu mindre lägenhet dertil: Gif

intet din låfwen åt en annan, af fruktan, at blifwa

twungen at återkalla den samma til egit behof; det är at

kasta sit goda i wädret, då man godwilligt går i borgen

för en annan, det är at widtaga et medel, hwarigenom

man förlorar alt på en gång, sina penningar, sin ro, och

sin wän.

Jag har nögt mig, Min Son, med at råda, förmana,

och bedia dig, at utöfwa det, som jag hittils har påmint
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dig. Men jag betjenar mig af all den myndighet, som
Faders namnet mig gifwer, at aldeles förbjuda dig detta

senare; wakta dig fördenskul at handla emot min befal-

ning, om du icke wil tilskynda dig det straff, som din

olydna i widrig händelse med rätta förtjenar.

Du reser nu ifrån mig, min Son, så wäl underrättad

om wår Religions sanning, at jag kan tiltro dig wara i

stånd, at gjöra besked för den förhoppning som du
äger för alla dem, som det af dig begära. Gjör det då

wid de tilfällen som yppa sig, efter Apostelens Petri

förmaning, det är, med wördnad. Men efter Apostelen

Pauli åtwarning wakta dig, at ingå med hwem det wara

må, uti stridigheter, hwar om man än i dag kan säga,

som den helige Mannen fordom sade om fabler och

slägtregister, de der äro utan ända, at de snarare föda af

sig fåfänga och mykna frågor, än Gudelig upbyggelse,

som består uti trona. Denna tron är grunden til alla

Christeliga dygder, såsom kärleken är deras fulbordan,

och hoppet kröner dem. Den första har allenast sit af-

seende på Gud, den sista ser på ingen annan än oss

sielfwa, och den medlersta innefattar wår skyldighet

emot Gud, oss sielfwe, och nästan. För den senare or-

sakens skul, borde jag bespara til det följande Capitlet,

at handla om kärleken; men för de twå första orsaker-

nes skul, måste jag underrätta dig nu på detta stället

om det, jag härom ärnar säja.

Kärleken lärer oss alla de skyldigheter, som höra til

det andeliga och timliga lifwet, och det är utan twifwel

orsaken, hwarföre Apostelen Paulus sätter den framför

de twenne andra Christeliga dygderne, när han säger:

At ibland Tron, Hoppet och Kärleken, är den sista den

största och hwilken som blifwer i kärleken, förblifwer i
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Gud, och Gud i honom. De andra dygderne gjöra at

wi nalkas Gud, men denna gjör oss på wist sätt honom
lika, emedan kärleken är en utaf hans förnämsta egen-

skaper, som han ock bereder utaf sin kärlek en outöse-

lig källa af alla de wälgärningar, han meddelar mennis-

kiorna; så at, hwar gång du, min Son, bewisar kärlek

emot din nästa, efterföljer du et utaf Guds wanligaste

werck, hwilken aldrig återwänder at gjöra oss godt,

ehuru owärdiga wi dertil äro. Ofwa fördenskul kärlek

emot alla, men förnemligast emot dem, som äro dina

medbröder i trone; dock så, at du icke derföre undan-

drager dig, at jemwäl wisa kärlek emot dem, som icke

bekänna sig til samma lära som du. Alla menniskior

äro wåra bröder i Gudi, och denna enda egenskapen

bör förbinda dig at hjelpa dem i deras nöd, at trösta

dem i deras wederwärdigheter, och at bispringa dem i

deras olyckor; samt för all ting wara, så mycket möjeli-

git är, snar och skyndsam med undsättning, alt som
nöden är stor, hwari den, som hielpen behöfwer, är

stadder. Detta blifwer et sanskylligt medel, at draga

Guds wälsignelse öfwer din själ, din person och din

hantering. Hwilken som gifwer den fattige, han lånar

Gud, som lärer gifwa honom dubbelt igen; men den

som tilsluter öronen för den fattigas rop, han skal ock-

så ropa, men icke blifwa bönhörd, säger Salomo. Du
ser häraf min Son, hwad för wanliea fruckter kärleken

bär; Dock bör icke Egennyttan drifwa dig til en slik

kärlek, då denna dygden skulle förlora sin egenskap

igenom den afsigt, du derwid hade, då du ock fåfängt

skulle förwänta dess wärckan, i fall du tänckt at drifwa

dermed likasom en slags handel med Gud. Uti kärle-

ken sluta sig och fulbordas alla Christeliga dygder, och
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i anseende til det, som jag dig sagt om denna Gudo-
meliga egenskapen, slutar jag äfwen detta Capitlet,

som innehåller de underwisningar jag gifwit dig om di-

na personliga skyldigheter; hwarefter intet mera åter-

står, än at korteligen tala om de borgerliga skyldighe-

terne, eller din plikt emot din Nästa.

Om Skyldigheterna emot Nästan.

Hittils har jag förestält dig min Son det, som du äst

Gud och dig sjelf skyldig af kärlek til honom, emedan

det är i honom, at wi lefwa, röroms och hafwom warel-

se, samt alla wåra tankar, alla wåra ord, och alla wåra

gierningar, som böra syfta och gå til deras medelpunkt.

Nu är det tid, at jag äfwen ställer dig för ögonen

det, som du äst skyldig dem, med hwilka du äst för-

knippad genom det borgerliga samhället. Ty det är en

afgjord sak, at du intet äst född för din egen skul; utan

til den ändan, at jämwäl wara din Nästa til hjelp.

Bergsklyfter och skogar äro tilhåll för wilda djur, men
städer och byar för menniskior, som utgjöra samhällen

och böra tjena den ena den andra, genom inbördes

omgänge samt loflig handel och wandel.

Ensligheten tjenar intet för menniskians natur, och

strider jämwäl emot Skaparens ändamål, som i ingen

annan afsigt satt henne i werlden, än för omgänges

skul. Förnuftet är henne til intet annat gifwit, än at be-

tjena sig deraf; hon har för ingen annan orsak blifwit

beprydd med dygder, än til at utöfwa dem: Det kan

hon intet gjöra utan emot sina jemlikar, och uti om-
gänge med dem. Där är, min Son, det stället hwarest
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du bör betjena dig af ormens försiktighet; men där du

ock tillika bör wara enfaldig som en dufwa; hwarest

man måste wara rättfärdig, upriktig, och altid hafwa

för ögonen den wackra och första natursens lag, som
jag dig redan förestält: at aldrig gjöra en annan, det du
icke wil, at han skal gjöra dig. Denna Lag, min Son,

är ej allenast författad af naturen och almänt wederta-

gen af alla folkslag, jämwäl de hedniska; utan Gud har

ock sjelf påyrkat densamma uti sin lag, i det han befält

oss at älska wår Nästa, som oss sjelfwa. Det wi äro

Gud, oss sjelfwa och wår Nästa skyldige, är så nära för-

knippadt med hwartannat, at, sedan jag förestält dig de

twenne första plikterne, har jag snart intet at säga dig

om den sidsta. Jag skal likwäl icke underlåta at gjöra

några anmärkningar, som förmodeligen skola lända dig

til nytta och gagn, om du ställer dig dem til efterrättel-

se.

Märck, min Son, at Gud ej allenast befaller dig, at

älska din Nästa, utan ock at älska honom som dig

sjelf, det är så mycket sagt, som med all upriktighet, af

alt hjerta, och af all förmågo: Denna plikt är, som du

ser, mycket widsträkt; men Guds nåd för oss sträcker

sig mycket längre. Han lämnar för wår skul en del af

sina rättigheter, och sedan han begärt för sig hela wårt

hjerta, gifwer han likwäl tillika efter en del af sin rätt

och wår skyldighet; wiljandes at wi skola bewisa, den

ena den andra, något af det, som honom tilkom. Han
är icke afwundsiuk deröfwer, änskönt han så ofta befal-

ler oss, at upofra oss helt och hållna åt honom; och

långt ifrån at misstycka, det wi således dela wårt hjerta,

befaller han det fast mera och är ganska nögd, at wi äls-

ka wår Nästa jämte honom. Denna godhet, som är li-
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ka oändelig med des wäsende, hwarifrån den kommer,

rörer menniskian så litet: Ty ibland den trefaldiga kär-

lek, som den Gudomeliga lagen föreskrifwer, håller

hon sig mast til den, som angår henne sjelf, och i det

hon ej hyser någon kärlek hwarken til Gud eller Näs-

tan, för den alt för stora kiärlek hon bär til sig sjelf,

brister hon i sin plikt både emot Gud och Nästan; och,

som slika menniskior härigenom gjöra sig i denna

werlden til efterföljare af djeflarnas laster, så kan ock

sådant intet annat, än gjöra dem til de onda andars föl-

jeslagare uti den förestående ewiga pinan. Wakta dig,

min Son, för det farliga tilståndet at wara dem lik,

hwilket ej lär falla dig swårt, om du älskar andra så

mycket som du wil, at de skola älska dig. Detta är en

inbördes plikt, som du bör söka at fulgjöra, jemwäl för

de förmåner och nöjen, hwilka i detta lifwet deraf til-

flyta dig. Med älska förstås äfwen tjena, högakta, hed-

ra: med ett ord wisa all den ömhet och tilgifwenhet,

som hjertat altid plägar hysa för den, som är oss kär,

likmätigt med Ewangelii lära.

Min Son! Alla menniskior i werlden böra wara dig

kära, och är din närmaste granne intet mera din Nästa,

än den, som bor längst bort i yttersta ändan af Riket.

War fördenskul tjenstaktig emot alla, låt intet tilfälle gå

dig ur händerna at tjäna någon, ehuru obekant den

person må wara, som anlitar dig om hjelp. Om du in-

tet kan hjelpa honom, så öka ej det bekymmer, som
blotta afslaget måste förorsaka, med hårda utlåtelser:

Du bör twärt om wid et slikt tilfälle söka minska des

missnöje, derigenom at du betygar, huru ganska okärt

det dig är, at du ej är i stånd at kunna tjäna honom.
Detta upförandet lärer icke allenast tilskynda dig en al-
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män högaktning, utan ock en almän kärlek, i synner-

het om du dermed förknippar alla de andra egenska-

per, som du icke kan umbära, så framt du wil fulgjöra

din plikt emot andra menniskior, hwarom jag nu ärnar

meddela dig någon liten underrättelse.

De Stora i werlden äro för oss som uptända ljus äro

för sommarfoglar. Wi böra intet för mycket inlåta oss

med dem, om wi icke wela löpa fara at blifwa brände.

Det är intet, som snarare förblindar ögonen, än al den

prakt och det lysande anseende, som dem omgifwer;

intet, som mera bedrager, än alt detta. Tag dig derföre

til wara, min Son, och om det höga ståndet, hwartil de

äro uphögda, härrörer antingen af deras födsel eller af

deras lycka, så försumma ej at wisa dem utwärtes

wördnad, men låt den inwärtes högagtning, som du
tror dig böra hysa för dem, grunda sig på deras dygd

och förtjenst. Ibland många andra skiäl, hwarföre jag

gifwer dig denna förmaningen, äro följande de wikti-

gaste.

Aldraförst bör du tro at ehuruwäl ibland de Stora

finnas de, hwilkas böjelser och upfirande til alla delar

swara emot deras höga stånd, är likwäl deras antal

mycket större, som wanhedra detsamma. Större delen

äro lika skogsträn, som någon gång gifwa skugga, men
ganska sällan frukt, om icke sådan, som de trän bära,

hwilka wäxa i negden af döda hafwet, och hwilka wisa

de förbigående til utseendet ganska wackra äplen, men
som innehålla bara stoft och aska. Mäst alla Stora bete

sig på enahanda sätt emot oss; de låcka oss til sig med
ståteliga löften och öfwerflödig höflighet, hwaraf wi

esomoftast blifwa intagne, och ej låta oss rätta, förrän

wi medelst en oangenäm förfarenhet rönt, huru litet wi
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kunna bygga på deras löften, när wi tränga til at anlita

dem om hjelp. Om du blir så lyckelig, at förskaffa dig

den förmånen, at wara älskad af någon hög person,

hwilket näppeligen lärer hända, så framt han icke fin-

ner sin egen fördel därwid; så lärer du snart märka, at

hans wänskap har ej allenast glasets falska glänts, utan

ock än mera äger des bräcklighet, emedan gemenligen

det ringaste begångne fel utplånar ur deras minne

åtankan af de största tjenster. Derföre, om du wil tro

mig, så bör du icke nalkas dem, där icke nödwändighe-

ten och en oundwikelig skyldighet förbinder dig dertil.

Bewis dem wördnad, som äro högre än du, höflig-

het emot dina jämlikar, och wänlighet emot dem, som
äro ringare än du.

Wakta dig at förtala eller wanfrägda någon, eho det

wara må; men aldraminst i des frånwaro; intet är så

oanständigt som detta, för en ärbar man. Långt ifrån at

underhålla frid med andra menniskior, hwilket bör wa-

ra dit förnämsta ändamål i samhället, skulle du härige-

nom gjöra dig alla menniskior til fiender. Om den,

som du omgås med, har något fel, hwarom du fått

kundskap, så sök i stället för at gjöra det rycktbart, at

aldrig komma det ihog, sedan du hafwer anwändt alla

dina krafter, at leda honom på rätta wägen.

En utaf de förnämsta tjenster, som wi böra gjöra wår

nästa, är at låta honom förstå de oordenteligheter, som
kunna finnas i hans upförande. Den detta icke gjör så-

som wän, han wisar sig dermed hafwa et fiendtligt

hjerta, eller åtminstone mycken kallsinnighet. Man bör

likwäl härwid gå försiktigt til wäga, om det skal lyckas.

Rättelsen är ett slags läkemedel, hwaraf man betjenar

sig til at bota sinnet för någon sjukdom, hwarmed det
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är beswärat. Det är fördenskul wid slika tilfällen nö-

digt, at nyttja läkarenas konstgrep, som betaga det me-

dicament, de ärna bruka, des naturliga bitterhet genom
tilsats af en främmande sötma. Försiktigheten och

kunskapen om den personens sinnelag, hwilken du är-

nar gjöra förestälningar, böra tjäna dig härutinnan til

regel, med mindre du wil förwänta deraf den wärckan,

at din fritalighet illa uptages.

Wille du hos någon straffa en odygd, hwarmed du
sjelf wore behäftad, så gjorde du dig derigenom wisser-

ligen löjelig, och du skulle snarare hållas för en oför-

ståndig skrymtare, än en upriktig wän. Tag dig derföre

til wara, och i detta fall sök at rätta dig sjelf, förrän du

tänker at rätta din Nästa.

Undwik deras släta upförande, som tycka om at löpa

med sqwaller, och sök at tilstoppa öronen för dem,

som wilja föra sqwaller för dig och andra. Begår du

sjelf detta fel, så gifwer du din Nästa orsak at afbryta al

wänskap med dig; och om du åhörer sqwaller, så söker

du tilfälle at blifwa oense med honom, hwilken det an-

går.

Beröm intet öfwer hof och lag dem, om hwilka du

talar, och för al ting gjör det icke i deras närwaro, ehu-

ru mycket de måga förtjena at högt berömmas: du

skulle eljest hållas för en smickrare, jämwäl i deras egit

tycke; deras öfwerflödiga berömmande skulle gjöra dig

hos dem misstänkt, i det de skulle tro din afsikt der-

med wara, at wilja låta se dit förstånd i stället före at

upriktigt söka uphöja deras förtjenster.

Höflighet och wänlighet är lika som själen i sam-

hället: Den som intet äger dem, är allom til last, hwar-

emot den, som wet at wara höflig, söker at behaga,
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och kan wara aldeles förwissad derom at wärckeligen

behaga dem, som han omgås med. Det bör likwäl wara

förnuftet, som styrer höfligheten; ty man bör undwika

at därmed gå för wida, så at det ej må få anseende af

nedrighet, och ännu mera akta sig, at höfligheten ej

sträcker sig til sådana saker och omständigheter, som
äro lastbara.

Enwishet är intet allenast höflighetens, utan ock et

sundt förnufts hufwudfiende, warandes omöjligt at en

enwis menniskia, som alt stadigt wil blifwa wid sin

mening, kan i någor måtto eftergifwa, ehuru mycken
billighet måtte finnas på andra sidan, och derigenom

råkar han gemenligen i den olyckan, at wara alla men-
niskior til last, ja han kan på slutet icke tåla sig sielf:

Beflita dig fördenskul at wara höflig med försiktighet,

och stadig i dina beslut med rättwisa.

Oroa ingen med dit skiämt, om du icke wil befara

samma medfart utaf andra, och gjöra den til din owän,

som du på det sättet skiämtar med. Det är oförnekeli-

git, at et anständigt skiämt är et behageligit medel til at

upmuntra et sälskap; men esomoftast gifwer des elaka

bruk anledning til bitterhet och owänskap emellan de

såtaste wänner, och lär man sällan finna, at icke under

påstående skiämt med swar och genswar några bitande

ord undfalla dem, som wilja skämta.

Upskjut aldrig til en annan gång, så framt du är i

stånd at genast gifwa hwem det wara må besked på
det, hwarom han har talat med dig. War riktig emot

alla i alt det du dig företager; men i synnerhet at betala

din skuld. Det är intet oanständigare för en hand-

lande, än at låta kräfwa sig: Rätta dina saker så försik-

tigt in, at dina borgenärers närwaro aldrig må falla dig
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beswärlig, och laga häldre ac du är i stånd at kunna

nödga dem at taga emot sin betalning, än de skulle

blifwa nödgade at kräfja dig för sina penningar; dock

bör du icke med lika stränghet utkräfja hwad dina gäl-

denärer kunna wara dig skyldige: ty et strängt påford-

rande, som intet wet af någon eftergifwenhet, är icke

allenast mycket stridande emot JEsu Christi lära, utan

ock emot den foglighet, som wi böra hysa, den ena för

den andra.

Afslut esomoftast dina räkningar med dem, som du

handlar med, om du wil bibehålla deras wänskap, och

undwika många oredor, hwaraf största delen trätor och

rättegångar köpmänner emellan pläga upkomma.
Ehwad kropsens lyte en menniskia må hafwa, så ak-

ta dig granneliga at drifwa åtlöje dermed; twertom bör

det beweka dig, at tacka Gud, som bewisat dig i dy

mål större nåd: Det är hans blotta barmhertighet, som
gjör at du äger alla de förståndets och kropsens förmå-

ner, hwilka kunna wara dig tildelta, och om du har fått

dem oförskylt, hwi wil du yfwas deröfwer, likasom du

icke hade undfått dem? Af den, som mäst har, skal

mäst kräfwas.

Den förmån, som du hafwer framför den mennis-

kia, som synes dig wara wanskapelig, bör förbinda dig

til en så mycket fulkomligare tacksamhet och ärkänsla

emot Gud, och så mycket större medlidande med din

nästa. Fullgjör derföre både den ena och den andra af

dessa plikter.

Nu förer jag dig, min Son, til et nytt slag af Nästa;

det är dina Betienter. Tro intet, at denna deras egen-

skap frikänner dig ifrån, at bewisa dem någon skyldig-

het. Genom sin ingångna förbindelse är din betient
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skyldig at tjena dig; men af en högre orsak är du skyl-

dig honom, utom den utlåfwade lönen, ännu mera,

som du icke med rätta kan neka honom. Jag talar icke

om hans underhåll, utan förnämligast om den mildhet

och ömhet, som du bör bewisa honom, och i hans sin-

ne bör gjöra det tilståndet, hwaruti Försynen satt ho-

nom, så mycket drägeligare, och förmå honom at tjena

dig med så mycket större nöje. Wil du min Son, at

detta skal ske, så inskränk din rättighet, du äger som
Husbonde, inom de gräntsor, hwilka christeligheten

föreskrifwer dig, det är; anse och hantera honom som
din broder i Christo, och twifla icke, at ehuru ringa

begrep han må äga, dock dit upförande emot honom
ju kan upwäcka honom ifrån hans kiänslolöshet. War
sparsam med hot, och ännu mera med slag; och, än-

skiönt rättmätiga orsaker dertil skulle gifwas dig, fölg

dock intet de skiäl, som fördömma honom, utan laga

häldre så, at han snarare får orsak at berömma sig af

din mildhet, än at beklaga sig öfwer din stränghet.

Seneca säger, at en Husbonde, som wil förmå sina

tjenare at beständigt hålla sig til honom, bör wänligt

och liufligt omgås med dem. Försök detta rådet, och

om din betjent icke wisar mera flit at tjäna dig, sedan

du så rundeligen fullgjort din plikt emot honom, så

skilg honom helre i all wänlighet ifrån dig.

Nu mera wet jag intet, min Son, om jag förglömt

några märkwärdiga omständigheter af dina plikter

emot din Nästa; men om det til äfwentyrs skulle så wa-

ra, så tröstar jag mig med det hoppet, at om du full-

bordar allenast det, jag nu redan sagt, så återstår i mit

tycke ganska litet, hwarföre din Nästa kunde hafwa or-

sak at beklaga sig öfwer dig. Fast mera skulle du, min
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Son, få orsak at klaga öfwer mig, om jag, innan jag slu-

tar mina underwisningar, som jag författat til et rätte-

snöre för dig uti dit upförande, icke tillika påminte

dig, at det, som snarast kan förmå dig til wärkställighe-

ten deraf, är en alfwarsam och stadig tanka på döden.

Jag tilstår, min Son, at döden är bland alla för-

skräckeliga ting det, som snarare skulle kunna störta

oss i förtwiflan, än åstadkomma hos oss kiärlek för

dygd och Gudsfruktan, om wi betraktade densamma
allenast med lekamliga ögon: emedan han då synes oss

wara betäkt med alt det sorgeliga wäsende, som den

första menniskian med sin öfwerträdelse til wäga bräkt,

och därmed störtat alla sina efterkommande i olycka

och förderf. Den Helige Ande kommer i det målet öf-

werens med den werldsliga wisheten, at han kallar dö-

den i det afseendet förskräckelsens Konung: Men dere-

mot anses han med långt mindre fruktan af dem, som
betrakta honom med trones ögon. Tron, den Gudome-
liga Dygden, som är de sanna Christnas rätta känne-

märke, wisar dem döden såsom öfwerwunnen, och

blottad af sina wapn genom den andra Adam, samt

sänd af honom sjelf som et behageligit bodskap, hwil-

ket kommer at öpna för dem det fängelse, hwari de äro

här på jorden inneslutne, och at ledsaga dem derutur

in uti Guds barnas ärefulla frihet. Det är wist, at uti

ofulkomlighetens stånd, hwarest wi äro stadde, är det

swårt, ehuru starck wår tro må wara, at kunna emotstå

den första fruktan och rörelsen, som dödsens åtanka

upwäcker. Men om du en gång hunnit så långt öfwer-

winna din swaghet, at det blir dig en wana at täncka på

döden; så lärer det icke allenast blifwa för dig et ämne
til glädie och tröst, utan samma wana lärer ock förby-
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tas uti en annan natur, och i stället för lastbara och för-

därfweliga begärelser, som låda wid din lekamliga fö-

delse, lärer hon upmuntra dig til dygdiga och berömli-

ga böjelser.

Akta dig wäl at upskiuta denna betraktelsen til en

annan tid, under förewändning at du ännu är alt för

ung. Et glas, som nyss blifwit giordt, är intet mindre

bräkligit, än det som långt tilförene kommit ur arbeta-

rens hand; et helt nytt skepp kan rätt så wäl krossas af

wågorne, som et gammalt: Ach huru wet du, om icke

samma ögnableck då du upskiuter at tänka på döden,

kan wara det, på hwilket Gud beslutit at ända dina da-

gar. Sedan synden har dragit wårt lefnads uhr i olag,

kan Guds röst hwar tima och stund kalla oss at träda

fram för dommen: Emedan nu saken är af så stor wikt,

och stunden så aldeles owiss, så hålt dig, min Son,

städse i beredskap: Haf dina länder omgiordade, och

din lampa brinnande efter Ewangelistens ord: Waker
och beder, ty wi weta intet hwad tid HErren warder

kommandes.
Giör bättring en dag förr än du dör, efter Rabbiner-

nas förmaning; och som det intet är någon dag af din

lefnad, som icke kan wara din dödsdag; så låt intet en

enda gå förbi, utan at giöra bättring. Således lef, min
Son, på det sättet, som du wil hafwa lefwat, då du lig-

ger på dit yttersta; det är, nyktert, rättwist och Gudak-

tigt. Det lärer ej allenast ådraga dig de tre wälsignelser,

som jag önskade dig i början af detta arbetet, til din

själ, til din person, och til dina gjöremål; utan det skal

också wara et wist prof, at du har efterkommit de tre

plikter, som jag föreskrifwit dig, emedan du intet kan

lefwa Gudaktigt, utan at du gifwer Gud det Gud tilhö-
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rer, och icke gifwa androm det dem tilkommer, om du
ej lefwer rättrådigt; icke eller fullgiöra din plikt emot
dig sielf, om du icke lefwer måttligt.

Gud, från hwilken all nåd och barmhertighet kom-
mer, gjöre dig på alt sätt skickelig, at derutinnan ful-

borda din skyldighet, såsom det ägnar en god Chris-

ten, en redlig Medborgare och en ärbar Man, til hans

ära, din wälfärd och din Nästas upbyggelse!

Hade jag icke så mycket älskat dig, min Son, som
jag gör; så skulle jag hafwa nögt mig med at munteli-

gen underrätta dig om det jag trodt dig wara nödigt, at

därefter inrätta dit lefwerne, hwarmedelst jag nogsamt

hade fullgjordt min plikt, som en rättsint Fader; men,

som det i mit sinne icke hade til alla delar swarat emot

den ömhet, som jag hyser för dig; så är det den, som
bräkt mig at Christeligen gifwa dig dessa underwis-

ningar.

Jag trodde i början, at de skulle hafwa blifwit långt

kortare; men de åtskillige och mångfaldige ämnen,

som jag warit nödgad at afhandla, hafwa förorsakat at

det blifwit widlöftigare, än jag mig förestält.

Antag det, som et utmärkt prof af min kärlek, och

om jag på några ställen af denna afhandling warit så

lyckelig, at träffa saken bättre, än folk af mit stånd plä-

ga giöra, så tilskrif sådant endast mit ömma hjertelag

för dig, hwilket derutinnan liknar den rörelse som has-

tigt uplöste tungbandet på Konungens i Lydien Son,

som då han war född dum, började intet at tala förän

han ropade til Soldaten, som uplyfte handen at sticka

darten i hans Faders bröst, den han härigenom hölt til-

baka och förhindrade at fullborda det tilämnade styng-

et.
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Jag ser dig resa, min Son, och, som jag fruktar för

dina hätska fiender, som kunna dräpa själen, nemligen

dina onda lustar och begärelser, werlden och djefwu-

len, som utan återwändo går omkring och söker at up-

sluka dig, det de, som äro så förskräckeliga och så nära,

torde söka dit wärsta; så har jag utan twifwel budit til

mer, än mina krafter eljest tillåta, at afböja de dödeliga

styng, hwarmed de hota dig, och at frälsa dig ifrån de-

ras mordiska försåt.

Mit öfwermåttan ömma hjertelag för dig, min Son,

bringar din Fader i dag at giöra för dig det samma,

som en dylik kiärlek fordom bragte Croesi Son at giöra

för sin Fader.

Gifwe Gud! at dit upförande måtte swara emot den-

na min kärlek, och wisa sig genom det wärde och

bruk, som du, din skyldighet likmätigt, gjör af dessa

mina underwisningar, så at jag må belefwa den gläd-

jen, at hafwa gifwit dig lifwet twenne gånger, i det jag

frälsar dig från dina andeliga fiender genom detta mit

skriande, hwilket skal säkert hålla dem tilbaka, allenast

du följer och efterkommer denna min röst.

Det gäller, min Son, din salighet, din ro på jorden,

och din Faders hugnad, som så hjerteligen älskar dig,

och den där tror at du älskar honom på samma sätt til-

baka.

Gifwe Gud! at dessa wiktiga skäl måtte förmå dig, at

esomoftast genomläsa dessa underwisningar, dem jag

hämtat utur sjelfwa källan och tagit utaf en härlig

brunn, som är Guds Ord, hwilket allena tilfyllest un-

derwisar oss om alt det, wi böra tro och gjöra.

At upwäcka hos dig så mycket större tycke för dem,

och wänja dig derwid, samt at du så mycket bättre



68

måtte kunna minnas dem, har jag til öfwerflöd welat

draga derutur sjelfwa saften och märgen, och til den

ändan inom få ord fattat det långa samtal, som jag nu

haft med dig, at des innehåll så mycket bättre måtte

intryckas i dit hjerta. Du finner detta i de hundrade

reglor, som följa, hwilka jag förmanar dig at läsa lika

många gånger igenom, för at wäl fatta deras angelägen-

het, och at wäl utöfwa dem.

War försäkrad, at du intet kostbarare arf bör wänta

efter mig, än dessa underwisningar, som jag härmed

gifwer dig.

Gud beware dig, min Son! Gud låte din resa gå lyck-

ligt! Gud kröne dig med allskiöns lycksalighet, och låte

samma Ängel, som ledsagade Patriarken Jacob, följa

dig på dina stigar, och bewara dig, at du ej stöter din

fot emot stenen! Låt fram för alt den Högstas fruktan

wara din stjerna, dit syftemål och alt dit begär: hwari-

genom du gifwer mig tilfälle at fördubbla den brinnan-

de kärlek, jag hyser til dig, och jag får äga den trösten

at kunna säga til Gud, hwar gång jag upoffrar dig ho-

nom uti mina böner: Si här är jag, HErre och barnet,

som Du mig gifwit hafwer.
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Christendoms

och

Förnufts Reglor

1.

War andäktig, utan at wilja synas wara det, och sök

icke at synas, om du intet är det, eljest förfaller du uti

skrymtan, som är en art af Kyrko-tjufnad, hwarmed du
högeligen förgriper dig emot Gud.

2. Hwilken som söker, at förställa sig för Gud, arbe-

tar på at bedraga sig sjelf.

3. At bedia til Gud utan andakt, är at tilbedja Ho-
nom utan förhopning.

4. Hwilken som sätter sin kröps beqwämlighet och

nöjen framför sin Själs wälfärd, dräncker sig, för at

rädda sin mantel.

5. Om du intet hafwer större omsorg at pryda din

själ med goda egenskaper, än at utsmycka din kropp

med wackra kläder, dyrkar du en afgud och öfwergif-

wer den sanna Guden.

6. Hwilken som söker behag i sina synder, gjör sin

bödel til sin förtroliga wän.

7. En syndig wana, är en orm som man föder i sin

barm, hwilken omsider genomstinger bröstet.

8. Hwilken som går trögt och långsamt uti goda

gärningars utöfwande, löper hastigt til helfwetit.

9. Om du wil, at Gud skal höra din bön, så hör du

de nödlidandes rop.

10. Hwilken som tycker swårt wara at täncka på dö-

den, faller merendels uti förtwiflan, då han skal dö.

1 1 . Det är ingen bättre skola för et godt lefwerne, än
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at ofta tänka på at erhålla en lycklig död.

12. En alfwarsam tanka på ewigheten, åstadkommer

et godt bruk af tiden, och undanröjer största delen af

dödsens bitterhet.

13. Man är intet öfwertygad om angelägenheten af

sin wälfärd, när man känner sina synder, och upskjuter

ångern deröfwer.

14. Den som förnöter sit lif utan andakt, dör icke

utan förtwiflan.

15. Om du intet hör Guds röst under din medgång,

så har du orsak at frukta, det han intet hör din röst uti

nödenes tid.

16. Den som intet fruktar Gud uti sin lifstid, bör

frukta för hans dom efter döden.

17. War tjenstaktig emot alla, wän med få, och för-

trolig med en enda.

18. Hwilken som finner nöje uti omgänge med de

onda, plågas uti ärbara menniskiors närwaro.

19. Hwilken som utan nära bekantskap wisar någon

förtrolighet, löper fara at snart ångra sig.

20. Hwilken som börjar en sak utan eftertänka, bör

icke undra på, om den lyktas utan framgång.

21. Wid alt som du tager dig före, pröfwa om det

öfwergår dina krafter, annars måste det nödwändigt slå

ut emot förhopning.

22. Hwilken som låter skräma sig från et ärefult fö-

retagande, blott derföre at han wet detsamma wara för-

knippadt med någon swårighet, han känner intet ärans

wärde, och förtjenar henne intet.

23. Om obetänksamhet uti företagande, och lång-

samhet uti wärkställighet, förskaffat någon gång lyckli-

git utslag, så har det skedt endast af en slump.
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24. Om det faller dig swårt och du håller för et

straff at arbeta, så anser du för lifsstraff, at fullgjöra din

skyldighet.

25. Hwilken som är stadd wid ringa wilkor, och

dock gjör stora förslager, företager sig at med waxwing-

ar flyga up emot solen.

26. Hwilken som faller sedan han klifwit för högt

up, bör intet söka annan orsak til sit fall, än sin stora

förmätenhet.

27. De som yttra för stort bekymmer öfwer små sa-

ker, wisa sig dermed wara odugeliga til stora.

28. Om rättwisan leder dig, när du söker förwärfwa

ägodelar, så kan du gjöra dig räkning på, at få åtnjuta

dem i ro.

29. Om du beskådar med afwund andras ägodelar,

gjör du dig owärdig at äga det du har.

30. Själen är intet gifwen menniskian för annat, än

för at werka, och de som af lättja wänja henne wid at

gjöra intet, utwisa dermed, at hon uti deras kropp är

intet annat, än et saltkorn, som skal förekomma, at en

lefwande kropp icke må taga förrutnelse.

31. Högmod är en sulnad i förståndet, som intet

mindre skämmer alla goda egenskaper en högmodig el-

jest kan hafwa, än sulnad uti magen sätter i oskick alla

de öfriga kropsens friska delar.

32. Anskönt wreden är intet annat, än et kort raseri,

werkar densamma likwäl mycken och långwarig galen-

skap.

33. Undwik stora gästebud, om du wil undwika

långsamma sjukdomar.

34. Hwilken som fördärfwar sin hälsa genom oor-

denteligit lefwerne, han har icke orsak at klaga öfwer
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sina många sjukdomar.

35. En skickelig Kock är farligare för dig när du är

frisk, än en oförfaren Läkare när du är sjuk.

36. Tilbörlig måtlighet i mat och drick, jemte måt-

teligit arbete, äro de bästa kockar, som kunna gifwas.

37. Winets dunster förwirra hjernan, högmods duns-

ter förståndet, och kärleks dunster både hjernan och

förståndet.

38. Hwilken som låter sit hjerta intagas af qwinno

kärlek, han förbyter en den Heliga Anda tilhörande

helgedom uti et afguda-tempel, hwarest Gudstjensten

förer honom til fördömelse.

39. Såsom lågan af den Gudomeliga kärleken tjenar

at uplysa oss, så tjenar den lågan werdslig kärlek uptän-

der, til intet annat, än at förblinda oss.

40. Werdslig kärlek kan intet hafwa nog trånga

gräntsor; men om kärleken til Gud är inskränkt, så ut-

wisar det strax, at den är felaktig.

41. Lösaktig kärlek afbildas naken, icke allenast at

dermed afmåla des fräckhet, utan ock at lära oss, det

hon gemenligen afkläder til bara kroppen dem, som
äro derpå begifne.

42. Den girige njuggar undan för sig sjelf det nöd-

wändigaste, för at dermed skaffa öfvverflöd åt andra,

som ofta icke en gång tacka honom derföre.

43. De, som uti sina förrätningar icke rådfråga nå-

got annat, än sin egen kärlek, hafwa förblindelse til

wägwisare, och göra äfwen så många fall, som de taga

steg.

44. Hwilken som anwänder alt på sina nöjen, beta-

ger sig dermed utwäg, at skaffa råd för det oumbärliga.

45. Om du låter leda dig, i stället för förnuftet, af
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dina wällustar, så bränner du dig med det ljuset, som
är gifwit dig, at dermed lysa dig.

46. Hwilken som intet rådfrågar sit förnuft, när det

ankommer på nöjen, bör intet förwänta des bistånd,

när wederwärdigheter infinna sig.

47. De, som låta regera sig af sina begärelser, öfwer-

lämna sin frihet uti sina trälars godtfinnande.

48. Alt för stor begärelse til det öfwerflödiga, försät-

ter menniskian ofta uti yttersta nöd och trångmål af

det oumgängeliga.

49. Den, som låter sit hjerta upfyllas af werldsliga

begärelser, lämnar der intet rum för Gudsfruktan, och

blifwer af en Christen en afgudadyrkare.

50. Emedan alla häftiga begärelser äro själenes sjuk-

domar, bör måtteligheten wara deras läkedom.

51. Hwilken som omåtteligen älskar spel, söker at

dö i fattigdom.

52. Winsten uti spel är lockbetan, hwaraf olyckan

betjenar sig, at fördärfwa oss.

53. De, som spela til at återwinna det de förlorat,

öka sin redan ledne förlust med förlusten af deras för-

nuft, af deras tid, och ofta af det de ännu hafwa qwar

af sina penningar.

54. Omåttlig sömn och spel-sjuka upfyller magen
med råheter, och pungen med wäder.

55. Tänk längre än et ögnebleck på det du wil säja,

och längre än twå på det du wil låfwa, af fruktan at dig

ej må hända, det du får misshag til det, som du alt för

häftigt sagt, och ångrar det du alt för obetänksamt låf-

wat.

56. Wid många tilfällen kan du intet låfwa något,

utan at därwid finna betänkande, men intet tilfälle gif-
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wes, då du kan undandraga dig at fullgjöra din låfwen

utan blygd.

57. Tala aldrig om det du intet förstår, tala litet om
det du wet, och antingen du talar eller tiger, så laga så,

at det skier med förstånd.

58. Skämt kan någon gång roa sälskap, men det gjör

dem, som skiämta, nästan altid oense, hwilket bör för-

må dem, som hata kif, at fly alt skämt såsom en snara,

den der ställes för deras sinnes ro.

59. Om du intet är benägen at fördraga andras

swagheter, gjör du dina derigenom odrägeliga.

60. Den, som anser andras olyckor utan rörelse, bör

det ej förefalla främmande, om man anser hans mot-

gång utan medlidande.

61. Om du wil, at de, med hwilka du omgås, skola

wisa höflighet och ärbarhet i sit omgänge med dig, bör

du med dit upförande sjelf föregå dem derutinnan.

62. Låt åtankan af de wälgjerningar, som du bewisar

andra, wara utplånad ur dit minne; men deremot det

goda, som du åtniuter af andra, wara inprägladt i dit

hjerta.

63. Hwilken, som förglömmer de wälgjerningar en

annan bewist honom, är intet wärd at åtnjuta dem.

64. War intet senfärdig at tjena andra, om du wil, at

andra med nöje skola söka at tjena dig.

65. Om du intet är så ädelmodig, at du wil före-

komma din wän medelst wälgärningar, bör du åtmins-

tone icke wara så nedrigt sinnad, at emottaga af ho-

nom någon wälgärning, utan at på det högsta winlägga

dig om at deremot wisa din tacksamhet.

66. Den, som i god mening och ren afsikt söker wi-

sa sin tacksamhet, uträttar, änskiönt han icke winner
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sin afsikt, mera dermed, än den, som wisar en twungen

ärkänsla.

67. Den, som skryter af sin wälgärning, förringar

dermed mycket dess wärde, emedan han med sin obe-

tänksamhet lägger å daga, at hwad han gjordt, skedt

icke af blott wänskap, utan tillika på skryt.

68. Hwilken intet gifwer för annat, än at få så godt

tilbaka, drifwer med ädelmodigheten, som är en af de

berömligaste egenskaper, hwilka pryda en ärbar man,

en ganska neslig handel.

69. Om du gjör dig et nöje af at ljuga, lärer det blif-

wa dig en plåga at tala sant.

70. Den, som ursäktar sit fel med en osanning, för-

dömmer sig sjelf med tweggehanda skiäl.

71. Om du har gjordt dig en wana af at ljuga för

andra, så måste du tilbaka misstro andra uti alt hwad
de säja dig.

72. Den, som betjenar sig af list och osanning til at

lägga under sig sin nästas ägodelar, följer derutinnan

djefwulens efterdöme, som brukade dessa utwägar, för

at röfwa från den första menniskian des medskapade

oskyldighet.

73. Det elaka bruket wi gjöra af wårt goda uti detta

lifwet, blifwer nödwändigt uti det tilkommande, et af

de rättmätigaste skäl til wårt elände.

74. Hwilken intet är nögd med en hederlig lycka,

gifwer sig ofta mycken möda at gjöra henne sämre,

med det han sträfwar efter, at öka henne.

75. Hwilken intet begärar mera, än naturen äskar,

behöfwer litet; men den, som låter leda sig af sina be-

gärelser, sätter inga gräntsor för desamma.

76. War intet måner om at weta andras hemligheter,
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och mycket sparsam at lämna andra del af den hemlig-

het, som dig angår: du är intet mer ägare deraf, så snart

du förtrodt den åt någon annan, och om han uptäkte

henne för tredje mannen, kunde han med dit egit ex-

empel förswara en sådan sin otrohet.

77. Den, som prålar med sina goda egenskaper, be-

tager dem all förtjenst igenom sit högmod, och den

som döljer dessa sina egenskaper, gifwer dem et nyt

wärde med sin ödmjukhet.

78. Stora högder hafwa det med sig, at de förorsaka

swindel hos folk af swagt hufwud, när de wistas där: li-

kaledes förwirrar en ogemen lycka deras sinnen, som
icke weta emottaga densamma med förstånd.

79. Man behöfwer i motgång all stadga, för at intet

brista i sin plikt emot sig sjelf, och i medgång al försig-

tighet, för at fullgjöra sin skyldighet emot andra.

80. I medgång lära andra rätteligen at känna oss,

hurudana wi äre, och i motgång lära wi sjelfwe at kän-

na dem, som äro wåra sanskylliga wänner.

81. De, som intet komma til oss, förr än oss wäl går,

likna roffåglar, som endast flyga efter rofwet.

82. Den, som intet wil känna sina wänner i sin wäl-

gång, förtjenar ej at råka någon wän då olyckor tilstö-

ta.

83. Den, som förmycket litar på de storas gunst,

måste omsider finna, at han lutat sig mot et bräkt rör.

84. Gud af sin öfwermåttan stora godhet ärkänner

de minsta tjänster, som wi bewisa honom, med besyn-

nerliga wälgärningar; men större delen af de Stora i

werlden, som äro Gudar på jorden, tro sig hafwa alt för

dyrt betalt wåra största tjenster med minsta ord och

löften.
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85. Den, som gjör sig mycken möda at bibehålla de

Storas wänskap, får ofta röna i sin nöd, at han anwänt

mycken möda at bruka en otacksam jord.

86. En man, som har mycken insigt i allehanda

wackra wetenskaper utan at nyttia dem, är som en

skön wärja, den man aldrig drager utur slidan.

87. Den, som styrcker andra til dygd, ökar derige-

nom de skäl, han har at sjelf wara dygdig.

88. Den som endast berömmer för at behaga, bedra-

ger sit egit omdöme andra til behag.

89. Den färdigheten wi äga at råda andra, är ofta et

teken at wi snarare tro oss sjelfwa wäl, än at wi wilja

androm wäl.

90. Den, som åtnöjer sig med at blott begråta wåra

olyckor, när han kan bota dem, är ej det minsta rörd,

utan fäller endast Crocodil tårar.

9 1 . Uti stora wederwärdigheter äro wåra första tårar

rätmätige, de andra anständiga, men de öfriga grunda-

de hwarken på förnuft, eller billighet.

92. Den, som gråter endast för det han tror sig böra

gråta, har wäl blödiga ögon, men icke blödigt hjerta.

93. Den, som anwänder sin myndighet til at bedrif-

wa eller förswara elaka gärningar, skär strupen af sig

med sin egen knif.

94. Akta dig för smikrare och storprätare; begge syf-

ta med sina wäderstinna ord, at låcka pengar utur din

pung.

95. Läkare skada ofta wåra kroppar med deras bote-

medel, och smickrare fördärfwa altid wåra sinnen med
deras tal.

96. Den, som betjenar sig af förmycket utletade fö-

restälningar, til at öfwertala oss at samtycka til laster,
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liknar en, som med en wälluktande dolk wil genom-

stinga hjertat.

97. En smittosam siukdom är icke så farlig för krop-

pen, som det förgift, hwarmed elaka sälskaper smitta

sinnet eller själen.

98. Wil du dö saligt, så lef på det sätt, som en osalig

skulle önska sig hafwa lefwat, när det kommer til hans

ändalykt.

99. Den, som af för stor tjenstaktighet hjelper sin

wän utur en elak sak, ådrager sig gemenligen en wärre,

som i längden öfwertygar honom, at hafwa brustit i ef-

tertänka.

100. Den, som läser för at blifwa underrättad, och

läser goda saker utan at hämta nytta deraf, har intet

mindre fel på förståndet, än en sjuk på hälsan, då han

har wäl lagad mat för sig, utan at kunna äta deraf

Jag har, min Son, i början af dessa underwisningar

betjent mig af et Salomons ordspråk: jag slutar ock på
samma sätt med et dylikt, och beder dig at gifvva akt

på dem bägge.

Min Son, förgät icke min lärdom, och dit hjerta be-

hålle min bud, ty de skola skaffa dig långt lif, och god

år och frid, så skal du finna ynnest och klokhet, den

Gudi och menniskiom täck är.

Ordspr. 3, Cap. v. 1,2,4.

******
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Lefnads- och Försigtighets Reglor.

1.

Döm icke om någons gärning endast af utgången;

utan se efter, huru hon blifwit förrättad.

2. Lär sådana wetenskaper, och på det sätt, at du
och nästan kunna deraf förbättras i lefwernet, och blif-

wa lyckliga i tiden.

3. Sök at blifwa namnkunnig i din wetenskap och

sysla: går det ock intet an; så bjud ej derföre just til, at

blifwa alsintet.

4. War dygdig; så slipper du det beswäret at skrym-

ta, och låt en ädel ärelystnad altid bibehålla hos dig

den grundsatsen: Den behöfwer aldrig frukta, som in-

tet har at förebrå sig sjelf.

5. Tala derföre hwar afton med dit samwete, och

fråga, huru många segrar du den dagen wunnit öfwer

dina begärelser; det lärer dageligen öka din lust at stri-

da.

6. Sök ej sådant sälskap, där du är förnämst: ty der-

af har du liten upbyggelse, mindre sede-öfning, minst

heder.

7. Slå dig ej heller til förnäma Personer, som blifwit

oförwägne, ty när de falla, stupar du ock.

8. Tro ej hwad som sägs, förr än du ransakat, och

berätta ej som sanning, hwad dig tyckes troligt.

9. Förtala icke din owän: ty då ökes hans hat, och

dit oförstånd röjes.

10. Lät icke dit bekymmer synas i dit ansigte och

tal: ty det oroar sälskapet, röjer dit swaga sinne, och

ändrar icke olyckan.
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11. Wåhn dig ej wid at utmärka fel i andras gjöro-

mål: ty om du felar i dit omdöme, så är skammen dub-

bel; felar du ock intet, så gjör du dock det du gjör utan

fullmagt.

12. Misstro en frågwis: ty dina swar kunna med ti-

den blifwa de snaror, deri du fångas.

13. Tala litet och tänk mer: ty då kan du lära af säl-

skapet, eller se deras wilfarelse til din rättelse.

14. War ej för familier: ty de förnäma tro sig då

med skäl mista af sin heder, och hos de andra förlorar

du af din egen, efter de mena det wara din skyldighet.

15. Beröm ej en närwarande: ty antingen flatnar

han derföre, eller blir han upblåst.

16. Beröm ej för mycket en frånwarande: ty de när-

warande kunna då uptaga det för sin förklening, eller

för et högmod af dig, at wilja mäta folk efter dit god-

tycko.

17. Lasta icke gärna någon: ty är han närwarande,

så får du hat; är han frånwarande, så wisar du rädhoga,

och ingendera förbättras; men säg din wän des fel i

enrum, så tackar han dig, och du har friat dit samwete.

18. War höflig mot alla: det lotteriet ger dig stor

winst för liten insats.

19. Låt dig ej märka när du blir förtald: ty är du

oskyldig, så har du bästa hämden när du tiger, är du

ock skyldig, så förlorar du intet onödigt wis din heder.

20. Sätt icke någon qwickhet och alamodisk för-

nämhet uti Guds försmädande och skämtande med
Guds ord.

21. Skämta ej med någon förr än du wäl lärt känna

honom, och roa ej heller andra på din egen bekostnad.

22. War aldrig sälsam och enwis, utan sälskaps lik,
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så långt anständigheten medgifwer.

23. Tänk först och tala sedan, eller tig, så framt du

hyser twifwel om det du tänker.

24. Gjör aldrig mer af något, än det werkeligen är,

yttra icke eller alt för stor förundran öfwer något: ty

det förra låter stortaligt, och det sednare dumt, som
hade du förr intet sedt eller hördt något märckwärdigt.

25. Sätt ej en heder uti at disputera i sälskap; utan

har du orätt, så wörda sanningen; har du ock rätt, så

föreställ det med beskedlighet: mig tyckes så, och låt

aldrig märcka, at du tror dig sjelf förstå saken bättre.

26. Slå ej up hela din språklåda på en gång, utan

göm något til en annan dag.

27. Bruka ej stickande ord: ty de kunna studsa til-

bakars på dig sjelf, när du minst tänker derpå.

28. Tig och hör: då lärer du mer, ser andras dårskap,

och döljer din egen.

29. Men tig ej heller altid: ty det röjer antingen en

nedrig rädhoga, eller föraktlig dumhet, eller en hjerna

full med capricer.

30. Sök et godt rykte, det är, war sjelf dygdig: så be-

hagar du de förnuftiga.

31. Sök häldre at åstadkomma något, som andra

icke förr gjordt, än at wara deras apa; fast än det sista

skulle wara i et swårare ämne.

32. Laga, at du intet får större loford, än du förtje-

nar: ty på slutet får du just derföre mera förakt, när di-

na gärningar ej kunna swara mot folkets första tanka.

33. Sök at bibehålla rycktet, medan det warar: ty

det blir långt swårare, at få det åter, sen det en gång

förlorats.

34. Genom tystlåtenhet och skyndsamhet måste du
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uträtta stora ting.

35. War tystlåten, så behöfwer du intet frukta för

andra, icke eller andra för dig; utan då kan du bli be-

trodd om något.

36. Låts intet weta sådant, som dina Förmän wilja

hafwa fördoldt; ty du kan för säkerhetens skul blifwa

nedstörtad, som et skade-djur.

37. War icke nyfiken at höra andras hemligheter,

eller se i deras bref och skrifter, ty då anses du som en

roffogel, den ingen törs wara i lag med.

38. War ej heller onödigt wis tystlåten med lappri

och saker af ingen betydenhet; den försiktigheten är

en widskeppelig dåraktighet.

39. Tro icke dig sjelf för mycket, ty då felar du sna-

rast.

40. Skryt intet af din person, långt mindre af dit

stånd, och minst af din härkomst; ty det sista förtjenar

icke en gång beröm af andra.

41. Skryt ej af lärdom, ty just det ger tilkänna, at du
har för litet deraf. Den är wisast, som tror sig weta

minst.

42. Wil du hafwa heder, så tilwälla dig ingen sjelf:

försök, om det ej då lyckas dig bättre. Wärket prisar

nog sin mästare.

43. Tala aldrig för mycket om den wälgärning du

bewist någon, ty då mister den sin natur och sit wärde.

Beflita dig at gjöra wäl, så taga wäl andra sig det bes-

wäret, at tala derom.

44. För al ting, skryt aldrig af dina laster, knep,

m.m. ty då anses du för det du är, en stor tok och stör-

re syndare.

45. Tadla icke hela personens lefwerne, så snart du
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märker hos honom et enda fel.

46. Tadla ej de fel hos andra, som finnas hos dig, ty

då lastar du dig sjelf.

47. Låt altid andras fel förmå dig til din egen för-

bättring, likså wäl som deras dygd.

48. Tro intet en tadlare: ty han kan ofta af slughet

lasta det han sjelf gjör, på det ingen må tro honom der-

om.

49. War ej måner om at lystra efter hwad andra ta-

ga sig före, utan laga at det är godt, som du sjelf gjör.

50. Gjör ej et handtwärk af tadel; ty då blir du sjelf

mäst tadlad, efter man mer än eljest ser på dit upföran-

de, såsom den där wil mästra andra.

51. Tadla odygden, men hata ej personen: ty med
hat kan han dock intet bättras.

52. Haf godt samwete, och låt folket sedan säga,

hwad det wil. Sanningen blir nog synlig en gång, och

åtminstone är du redan säker om Guds medhåll.

53. Frukta mindre för en sqwalrares bullersama wre-

de, än för at reta en tystlåten och hemlig owän.

54. Låt förnuftet segra, när det har strid med dina

affecter, ty den förras wapen äro altid rätmätiga.

55. Wet, at en enda affekts kufwande är en hederli-

gare och lyckligare seger, än om du toge in den största

fästning.

56. Wil du lära den konsten at bli herre öfwer dig

sjelf; så anse ingen ting för bättre eller wärre, än det

wärkeligen är. Se altid på de påfölgder, som affekterne

hafwa, och de der äro kropsens skada, sinnets oro, för-

nuftets förwillande, dina fienders glädie, din Skapares

wrede, och din egen skam, och änteligen lär at känna

dig sjelf wäl.
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57. Gå ur wägen för en af wrede uptänd mennis-

kia, ty elden släks bättre af sig sjelf, än om du slår olja

deri.

58. Döda dina affecter i sjelfwa födslen, ty annars

behålla de säkert platsen.

59. Kan du ej uprycka dem med roten, så sök åt-

minstone at aga och dölja dem, ty eljest röjer du det,

som du sedan lär högeligen ångra.

60. Tänk och förestäl dig altid sjelf, när du företa-

ger dig något, at dina fiender stå bredewid dig, och gif-

wa akt på dig, så blir du försiktig.

61. Ar du af naturen bögd til wrede; så omgås med
toligt och saktmodigt folk, det plär hjelpa något.

62. Hämnas icke en liten oförrätt: ty 1) kan den

anses som barn eller utsinnig, hwilken gjör oförrätt:

och på dem är ju skam at hämnas. 2) Öfwas och pröf-

was din dygd genom oförrätters lidande: 3) Wisar du,

at dit sinne är högre, än at det skulle förolämpas af en

nedrig owän. 4) Skulle du gjöra din owän för mycken

ära, om han såg dit sinne falla för hans skott. 5) Ut-

märker det mer rädhoga för sin fiende, då man bjuder

til at hämnas och kufwa honom.

63. Förekom andras oförrätt med klokhet: men när

oförrätten redan skedt, så tilgif den af ädelmod: ty kan

du intet hämnas, så är det skam at wilja bjuda til: kan

du ock, så är det ännu hederligare at icke taga hämd.

64. Gjör sjelf ingom oförrätt, om han än synes dig

wara en ringa person: ty någon gång kan han trycka

dig igen, eller gjöra dig godt.

65. War mästare af dig sjelf, och se til om icke dit

missnöje kommer mera af din egen inbilning, än af det

du håller för oförrätt.
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66. Gjör din owän än mera godt, så har du häm-
nats, han måste då blygas, men du winner segren med
heder.

67. War tålig, så är sinnet roligt, och olyckan öfwer-

winnes.

68. Beklaga dig icke för alla öfwer din lidna orätt,

om den skulle qwälja dig sjelf: ty de kunna i stället för

medlidande taga sig deraf tilfälle at äfwenwäl förfördela

dig.

69. Gjör dig den nyttan af en liden oförrätt; at du
ärkänner din swaghet, där du blifwit angrepen, och be-

fäster sen det stället wäl.

70. Sök sådant sälskap, som du känner, och deraf

wälg några få til wänner: ty det är et Paradis på jorden.

71. Slut ej för hastigt wänskap: ty det fordras nog

betänketid, til at gifwa någon rättighet til sit hjerta.

72. Tag intet den til wän, som är dum, ty han kan

med största ärlighet gjöra dig skada: icke den som är

odygdig, ty då blir han snart falsk, och du förledes til

hans laster: icke den som är försagd, ty han swiker dig

mot sin wilja när faran kommer: icke den som är begif-

wen på fylleri, ty han röjer din hemlighet: icke en

smickrare, ty der är ord utan hjerta: icke en egen-

nyttig, ty han blir din owän, när du ej har mera.

73. War mån om at med trohet och höflighet fa

behålla en bepröfwad wän: ty mistes han, så har du
förlorat en owärderlig skatt.

74. War mån om din wäns wälgång och lycka: ty

det är och blir wärkeligen dit egit, som du befrämjar.

75. Påmin din wän om hans fel, dermed sker ho-

nom en tjenst.

76. Önska ej din wän stor rikedom eller ära; ty då
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kan han snart öfwergifwa dig.

77. War försigtig med din wän; at, om han skulle

bli din owän, du icke må blifwa för mycket olyckelig

genom honom.

78. Blif ej wän med någon mer än en gång, med
mindre det är din skuld, at wänskapen blifwit första

gången bruten: ty annars sätter du dig i samma äfwen-

tyr igen.

79. Näst din wän, älska din owän; ty af den senare

får du först höra dina fel.

80. Förslös icke hwad du förwärfwat: sedan hjelper

dig ingen, förakt och fattigdom hindrar dig i alla dina

anlägningar.

81. Låt ej en annan gjöra, hwad du sjelf kan uträt-

ta; upskjut ej til morgondagen hwad du kan gjöra i

dag, och försumma ingen ting, då blir du wälmående,

åtminstone icke fattigare.

82. Spara likwäl intet, när det gäller dit löfte, din

heder och din wäns räddning; men i onödigheter war

rädd om det minsta, ty ören kunna snart blifwa daler.

83. Sträck derföre aldrig din wällusts och högmods
wingar högre, än dit bo kan räcka til.

84. Förslös icke det du nu äger, i hopp om tilkom-

mande winst, det har bedragit så mången.

85. War sparsam i de utgifter, som du wet skola

blifwa beständiga, men präktigare i det som ej sker

mer än en gång.

86. Håll noga räkning med dit tjenstefolk, och se

ofta öfwer dina räkningar.

87. Börja med lagom ståt, det är heder at kunna

ökan, men skam at förminskan.

88. War ej mån om rikedom, ty då blir du fattig,
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emedan du då får lust at altid öka, och således aldrig

får nog.

89. Wil du blifwa rik; så begär aldrig mer, än du
kan få. Då fattas dig intet.

90. Har du mer, än du behöfwer; så är detta öfwer-

flödet icke dit egit: lät det då bli andras, och gjör den

fattiga godt.

9 1 . Sök aldrig at blifwa rik med din heders förlust,

eller at sälja äran för penningar: det hörer de gemena

til.

92. Bruka dina medel medan du lefwer, til din och

nästans nytta; ty sedan kunna dina owänner få dem,

som önskat dig döden.

93. Hata både girugheten och niskheten, den förra

föder af sig orätfärdighet, den senare obarmhertighet

mot din nästa och din egen kropp: wid bägge är din

omsorg onödig, och du sjelf rätt barnslig.

94. Älska ej penningen, för det han är penning,

utan för det at han som en tjenare skal skaffa dig din

nödtorft: så kan du ock lämna honom utan missnöje:

när du går ur werlden; efter du då ej behöfwer hans

tjenst mer.

95. Fik ej efter stor ära, ty när du börjat at klifwa,

får du sjelf ingen ro för din begärelse, at komma än

högre.

96. Låt din ärelystnad bestå i dygdens utöfning; at

du aldrig gjör dig gemen med laster och liderligit säl-

skap.

97. Afwundas intet, om någon stiger högre up til

ära än du: ty har han förtjent det; så bör han ju åtnjuta

sin rätt; är han ock owärdig, så är han desto mer at be-

klaga.
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98. Tänk, at i högt stånd fins icke mycken lycksa-

lighet: ty 1) är man då mer utstäld för afwundsmän
och owänner; 2) har du drygare answar; 3) synas och

skärskådas dina gärningar så mycket nogare, och dit

beswär blir större at bibehålla dig wid din plats; 4) blir

då et enda fall din hela undergång, och til at gjöra det,

får du tusende frestelser, både af dig sjelf och andras

stämplingar: 5) betages dig din frihet, at sköta dit eget,

som du wil; du lefwer i oro, bekymmer, fruktan och

längtan efter större ära; 6) om du ock winner alt utan

fara, är det dock et wäder, et präktigt utanwärk, som ej

löner mödan, at söka derefter.

99. Blir du genom din förtjenst uphögd, så kom
ihog dessa twå både plikter och försigtighets reglor:

War gladlynt och höflig mot alla, och war herre öfwer

dig sjelf.

100. Wil du blifwa befordrad: så skaffa dig först

skicklighet och förtjenst, och sedan stora Herrars

gunst.

101. Wil du winna det senare; så låt 1) dit goda

rykte anmäla dig, ty det upwäcker en åstundan efter

dig; 2) lär dig känna din Befordrares sinnelag, och där-

efter rätta dit tal och din wilja; 3) tag tid och tilfälle

wäl i akt, och gjör dig i kläder och maner et wackert

anseende; 4) göm undan dina swagheter; men låt se di-

na förmåner; war försigtig, men låt ej märcka någon il-

listighet; 5) war beständig i din föresats, och låt inga

små swårigheter skräma dig; utan war skyndsam i dina

förrättningar, det tycka de Stora om.

102. Har du förtjenst, och far dock ingen heder el-

ler belöning derföre, så trösta dig dermed, at dygden

är altid sin egen belöning. Låt äran blifwa din för-
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tjenst, men icke din afsigt.

103. Wälg dig en maka med öronen mer, än med
ögonen; ty egna ögon kunna blifwa förtjusta, men al-

männa ryktet är säkrare at lita på.

104. Låt icke enda afsikten wid dit wal wara an-

tingen skönhet, eller rikedom, eller högt Stånd. För-

stånd och dygd är det förnämsta, och tilfaller dig tillika

något af det andra, så bör det ej förkastas.

105. Hys för al ting största kärlek til personen du
tager, och icke just til hennes penningar eller här-

komst: ty annars blir ägtenskapet snart et helfwete på
jorden, när kärleken slocknar.

106. Lämna dina barn arf, medan du lefwer, af god

upfostran, wetenskaper och dygd; så wet du hwartil

och huru medlen anwändas.

107. Ät för hunger, drick för törst, och lef efter na-

turens och förnuftets föreskrift, men ej efter exempel:

ty måttlighet i mat och drick styrker lifsandarna, beford-

rar snillegåfwan, gjör bloden frisk, lättar sinnet, och

förlänger lifstiden.

108. Men lef icke måtteligt endast af girughet och

niskhet: ty då får dygden en ful och nedrig last til or-

sak.

109. Försmå ej din sällhet i tiden, det är, et förnögt

sinne och en sund kropp.

110. War måttelig, så förekommer du längtan: war
tapper, så öfwerwinner du fruktan: twå de swåraste

hinder för sinnets förnöjelse.

111. Gjör dig ej bekymmer om det du icke äger el-

ler kan få: ty eljest har du ingen fägnad af hwad du re-

dan äger.

112. Högfärdas ej öfwer dina kläder, och mät icke
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andras förtjenst efter kläderna, ty de woro i början

gjorde at skyla menniskians blygd med.

113. Sök dit nöje i beständiga ting: eljest förswin-

ner all lycksalighet så snart des grundwal är förstörd.

114. Wil du bli rätt lyckelig, så blif en wis man;

och anse alt timligt såsom warande inunder dig, i det

du låter förnuftet wara din styresman.

115. Oroa dig icke öfwer något som skedt, ty det

kan ej ändras; men har du sjelf warit orsak därtil, så

ändra dig sjelf til en annan gång.

116. Oroa dig ej öfwer det som kan ske: ty är det

onda owist, så fruktar du för din skugga, är det ock

wist, så gjör du dig onödigt wis olyckelig i förtid. Tänk
häldre på medel, at med kraft och skyndsamhet afwän-

da det; och har du ej dem, så låt Försynen råda.

117. Älska alt rättrådigt, fly alt ohöfwiskt och hata

alt oärligt: ty ärbarhets och upriktighets wägarna äro

wärkeligen lättare och säkrare at gå uppå, än afwägarne

som leda derifrån.

118. Håll dina ord i småt; icke för at bedraga i

stort, utan för at blifwa wäl trodd af folk, hwilket är en

stor fördel.

119. Betala dina löften, ty när de gjordes, fick du

en ny skuld, för hwilken ära och redlighet pantsattes.

120. Betänk dig wäl, innan du låfwar, om du kan

hållat; eller ock låfwa med wilkor.

121. Bedrag aldraminst dem, som äro godtrogna,

eller dem du sjelf med söta ord förledt at tro dig: ty

det är at först öfwertala en, at lägga gewäret ifrån sig,

och sedan slå ihjäl honom.

122. Wil du, at någon skal wara trogen mot dig, så

låt honom förstå at du håller honom derföre: ty miss-
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tänker du honom, så ger du honom så godt som rättig-

het at swika dig.

123. Fly rättegång, om möjeligit är: ty har du orätt,

så måste du betala kostnaden; har du ock rätt, så kos-

tar det dig din sinnes ro, och du tappar kanske likafult.

124. Akta dig at föra process med en rik trätodryg

tok, som äggas af en spitsfundig skalk.

125. Lär dig sjelf något af lagfarenheten, om du
har tid dertil, för at slippa tro alla Advocater: det är

nästan en skam, at lefwa i et land, och ej weta något af

des lagar.

126. Spela icke för winst: det är ju största dårskap,

at wilja mista sin egendom för ingen ting, och utan at

få tack derföre, och en skamlig begärelse, at wilja haf-

wa en annans för intet. Hwad du lätt får, går ock omsi-

der bort utan wälsignelse.

127. War flitig i dina förrättningar, och se häldre til

at du fulbordar et enda godt wärk, än begynner tio.

128. Ofwerlägg wäl innan du begynner något, om
du har skickelighet, tid och medel därtil; eller rådfråga

en god wän, och utför det sedan med alfware och be-

ständighet, och tro dig ej sjelf för litet: dock är det

ibland klokare at följa lyckan, som förhanden är, än sit

första beslut.

129. Se på det allmänna bästa, ty dermed winner

du jemwäl dit enskilta.

130. War icke så fåfängt försigtig; at du icke skulle

wåga något på lyckan, ty då går du miste om mycken
fördel.

131. Lär wäl at känna de personers sinnelag och

tycke, som du har at gjöra med; och gif dem tilfälle at

röja sig genom tal, om de wilja.
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132. Låfwa icke för rundt; och lita ej för mycket på
andras redlighet, utan laga så, at den andra håller sit

löfte förr än du, om möjeligit är; dock låt honom ej

förstå, at du är misstrogen.

133. Akta dig för den, som är owanligt höflig och

tjenstaktig emot dig, ty antingen har han bedragit dig,

eller täncker han at gjörat.

134. Inlåt dig ej i wicktiga gjöromål med dem,

som äro mycket högre än du, eljest lära de draga hed-

ren och nyttan deraf, men du får stå för arbetet.

135. Wänd andras förseelser til din nytta: ty den

enas dårskap är den andras lycka, om man tager lägen-

heten i akt.

136. Håll dagbok öfwer alt hwad du gjör, ser, hö-

rer, försöker af andras ilfundighet, och sjelf har försedt

dig uti: då blir du försiktigare och lyckligare i längden:

ty ingen är rätt klok förrän han blifwit bedragen.

137. Wid stora anläggningar tag någon til hjelp, så

måste han ock dela andras afwund med dig, om det

lyckas, eller skadan, om det misslyckas.

138. Betänck dig wäl, och föreställ dig alla möjeliga

hinder, så blir du aldrig bestört wid motgången, eller

öfwerrumplad af henne.

139. Har du något wiktigt för dig; så håll det tyst

hos dig sjelf: ty då håller du andras sinnen i owisshet

och upwäcker deras hopp; då föder sakens hemlighet

anseende och högaktning af sig; då kan du icke heller

hindras af andra i dina afsikter.

140. För al ting, skryt aldrig i förtid: ty lyckas det,

så har saken derigenom förlorat sit anseende, och den

förundran som eljest derpå skulle följa; lyckas det ock

intet, så har du deraf dubbel skam.
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141. Tag sådane medhjelpare i din förrättning, som
kunna gifwa goda råd, ställa dem wäl i wercket, och ej

äro för mycket förslagne; ty de äro sällan ärlige, och

kunna lättare skada, då de ej mera brukas.

142. Bruka icke altid samma wägar: ty då lär folket

at känna dem; men bruka icke heller konstgrep och

krokwägar, ty då blir du misstänckt.

143. Sök i synnerhet at lära känna folk i små saker;

då konstla de minst, utan följa sin naturliga böjelse;

och betrakta deras ansikte och åtbörder, när du talar

med dem.

144. Sök hälre at dölja, än at skryta med din slug-

het, ty det gjör, at folk ej så mycket bewäpnar sig emot

dig, och hindrar dig i dina afsigter.

145. Tag i akt och utgrunda meningen af de hemli-

ga stickglosor, man ger dig, för at anwända dem til

din nytta: ty då får du bäst se folkets hjertelag.

146. Sök ej at blifwa slug på det ofta brukeliga wi-

set: ty då måste samwetet nedtystas, äran förspillas, löf-

ten brytas, bedrägerier öfwas, under gudaktighets och

ärbarhets mantel.

147. Men blif slug på det sättet, at du lärer dig kän-

na alla brukeliga grep, för at med försiktighet undwika

dem.

148. Tag gärna råd af klokt folk; ty det är ingen

skam, utan utwisar at man wil bli folk.

149. Tag i akt det minsta i dina gjöromål, och be-

sinna wäl alla omständigheter, innan du gjör eller rå-

der något: ty ofta beror stora sakers utgång på en liten

händelse.

150. Wil du råda någon stor Herre, så underrätta

dig mera om hans angelägenheter, än om hans sinne-
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lag: ty annars blir du snarare smickrare, än rådgifware.

151. War aldrahälst sist rådgifware i twistige saker;

ty då får du förut se andras styrcka och pluraliteten af

meningar.

152. Låt ej de råd du gifwer förnäma personer, haf-

wa anseende af at wilja lära dem något, utan ställ dem
såsom wille du föra dem til minnes, hwad de i hast ej

kunnat ärindra sig.

153. Håll de råd för de bästa, som minst äro under-

kastade lyckan, men wissast kunna wärkställas, och äro

stridande emot deras fördel, som gifwit dem.

154. Bygg ej på alt för fina och spitsfundiga råd, ty

de slitas snarast sönder.

155. Summan af all klokhet är den: war långsam i

rådslående: försiktig i företagande; snabb och tystlåten

i wärkställande. Wid det första bör du se alla farlighe-

ter, men wid det senare allenast de mycket stora.

156. Lär den konsten at behaga, och war ej egen-

sinnig och förmäten: ty då blir du säkert befordrad.

157. Rätta dig efter närwarande tids och orts

smak; fast annat kunde wara eller synas bättre.

158. Afslå ej aldeles en annans begäran, utan läm-

na med höfliga ord något hopp öfrigt, så at den, som
får afslag, icke må blifwa misslynt och dig obenägen.

159. War aldrig twär, utan låt dit ansikte, dit tal

och dina maner winna folkets hjertan.

160. Tilskrif Guds Försyn och nåd, alt dit företa-

gandes lyckeliga utgång, så låter det behageligare, och

du slipper afwund: ty nu i werlden är det berömligare,

at tros hafwa större lycka, än skickelighet och slughet.

161. Håll dig icke til wissa partier, utan sköt dig

sjelf; så lefwer du säkrast och otwungnast.
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162. Gjör altid så, at du ej behöfwer frukta för rä-

kenskapen, och gjör aldrig det uti medgången, som du
skulle ångra uti motgången.

163. När du har något äfwentyrligit för händer, så

utsprid det med flit, för at se huru folket skulle uptaga

det, så at du derefter må kunna rätta dig, innan wärket

angripes.

164. Står du wäl hos en stor Herre, så låt hemliga

tidningar löpa ut, som wore du fallen i onåd; så röja

sig snart dina hemliga owänner, och du lärer deraf at

sätta dig fastare i sadelen.

165. Får du då smädeskrifter emot dig, så bjud ej

til at wederlägga dem; ty när sådant föraktas, dör det

snarast af sig sjelft. Men ändra dig i tysthet, om du fin-

ner dem grundade.

166. Förknippa din egen fördel med din Herres

och Gynnares, då hwarken wil han förskjuta dig, eller

töras andra störta dig.

167. Fruktar du, at det du wil föredraga icke blir

antagit, så föreställ det styckewis och efter handen: på

det den ena rätten må småningom smälta undan, in-

nan den andra kommer.

168. Sök at blifwa underrättad om andras rörelser

och tänckesätt; dock så at det ej må synas ske af dig

sjelf.

169. Låt ej andra, än dem som til sin lycka bero af

dig, fa weta dina afsigter: ty de måste för sin egen sä-

kerhets skuld tiga.

170. Kan din wishet ej hjelpa dig, så låt i nödfall

penningen tala för dig.

171. Gjör dock ingen ting mot Religionen: ty åt-

minstone winner du då Guds tycke, och det blir omsi-
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der den högsta winsten.

172. Wörda ingen willfarelse, för det han är al-

mänt och längesedan antagen; antag ej heller en ny
sats af kitslighet, och för at synas stor.

173. Begabba ingens religion, men wäl strid der-

emot, om han är falsk; ty det förra misshagar Gud.

174. Sätt ej religionen til färg på dina ilgrep: ty de-

ras stygghet fördubblas då i Guds ögon.

175. Håll ej alla dem för goda och ärbara, som ut-

wärtes föra sträng lefnad: ty du kan bedragas af det

falska hjertat, som sitter inombords.

176. Fördöm ingen, fast än han är af annan reli-

gion; Fördömer icke, så warden I icke fördömde, Luc.

6.

177. Wräng aldrig den Heliga Skrift, för at dermed

bestyrka en falsk sats.

178. Missbruka aldrig Guds Ord och heliga ting til

werldsligt och otidigt skämt.

179. Hys intet sådana tanckar, som du blygs för at

uttala; ty det är nog, at du skal skämmas för dig sjelf,

och din egen förebråelse blir på slutet swårare än alla

andras.

180. Blygs icke för at wisa andakt och wördnad uti

ofifentelig och enskylt Gudstjenst.

181. Haf altid något godt för händer, och förestäl

dig altid at Gud är närwarande; så förekommas onda

tankar och gärningar.

182. Låt alt dit görande wara af Gud, i Gud och til

Gud; det är med Guds hjelp och til Guds ära. Bed

Gud, innan du begynner något, och tacka honom, då

det är fulbordat.

183. Förtwifla aldrig för dina många synder: ty det
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är at wilja bli wärre, för det man warit elak förut.

184. Låt dina ägodelar tjena til din nödtorft; din

nödtorft til dig sjelf; dig sjelf til din själ; din själ di-

nom Gud.

185. Bruka (den) framfarna tiden til försiktighet i

den närwarande, och den närwarande til din skyldig-

hets i akttagande för den tilkommande tidens lycka

och wälgång.

186. War trogen emot din Ofwerhet: ty din egen

säkerhet förswinner, om hans makt förswagas.

187. Förmörka aldrig hans heder: ty då förswagas

lätteligen dens makt, som står i Guds ställe, och wakar

öfwer din wälfärd.

188. Wet, at mången tycker om förräderiet, men
föraktar och nedstörtar sedan förrädaren, som et far-

ligt wärktyg.

189. Tadla icke Ofwerhetens gjöromål, och bjud ej

til at utgrunda hwad orsak han haft at befalla dig det

eller det, utan tro at den warit god, och lyd honom
willigt.

190. Låt ingen förewändning af samwetsgranhet

gjöra dig olydig mot en laglig och rättwis Ofwerhets

befalning: ty det är aldrig Gud emot at du lyder ho-

nom.

191. Wil du hafwa et rätt ädelt sinne, så låt det in-

tet förändra sig med lyckan: ty i dit wärsta tilstånd

kan du hoppas godt, och i det bästa bör du frukta för

elakt omskifte.

192. Låt din sista tilflykt, när du förlorat alt, wara

du sjelf; det är bemanna dit sinne med tålamod, ty

derutur kan ingen rubba dig, förrän du sjelf wil. Et

tappert sinne hoppas altid.
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193. Öfwer nöd och motgång bör du fägna dig: ty

det gjör dig skarpsinnigare, försiktigare, frimodigare,

och mera bepröfwad, mera dygdig.

194. Störta aldrig dig sjelf i olycka: ty det är at fres-

ta Gud; men se henne innan hon kommer, förebyg

henne, eller ock tag emot henne med ståndaktighet.

195. Ingen ting är wårt eget, utom dygden eller las-

ten: derföre bedröfwas icke öfwer någon förlust, ty du
bör altid föreställa dig, at sådant kan ske; och det är

dig en tröst, at ingen förlust är utan någon winst, nå-

gon minskning af oro, någon befrielse från afwund,

med mera.

196. Trösta dig altid dermed, at mången är olycke-

ligare, som förtjent det mindre, än du. Du har fått af

Gud mera godt än du gjordt, och gjordt mera ondt än

du utstått.

197. Förtrösta på Försynen, och war försiktig i

lyckan, så blir du lyckelig i din försiktighet.

198. Nyttia alt hwad dig händer til din fördel: ty

hwar och en kan blifwa lyckelig, som han sjelf wil.

199. Gjör ingen ting utan wist och godt ändemål.

Och sidst kom ihog dessa tre warningar: Akta din själ,

din tid och din hälsa, Gudi allena til Ära.
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EVANGELISKA DÖDS-TANKAR

BESTÅENDE UTI ANDERIKA BETRAKTELSER
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SCHVEIDNITS.
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ELLER

GEISTREICHES GESANG-BUCH
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Ur X. Betraktelsen.

Om Christi Begrafning.

Tankar öfwer rätta bruket af Christi lidande.

Min Frälsare! dit kors al frögd mit hjerta gifwer,

Dit kors är al den skatt och al den ro jag har;

Dock ej min kärleks pligt deraf en minskning tar,

At dina plågor och dit qwal min fägnad blifwer.

Nej, uplyst af dit ord, jag nådens syftmål finner,

At af din plågos natt jag solskin hämta får,

Och al min glädje-lust från dina ömma sår.

Dock billigt, at jag ock med oro mig påminner,

Det just mit synda-gift har gjordt dig sådan smärta,

Och at dit dyra blod skull' rinna för mitt brott;

Fast du det wille sjelf af kärleks högsta mått.

Så blandas frögd och qwal i mit uprörda hjerta,

Jag tröstas af din död; men ängslas at jag har

Med synden dödat dig, som högst oskyldig war.
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Ur XI. Betraktelsen.

På Psalm-Söndagen.

Min Anda lyft dig op! All andagt hos mig wäckes!

I Sinnen samlen er! Hwar tanka liflig blif!

At se et dukadt bord med tröst, med kraft och lif,

Och all den sälhet, som i JEsu sår uptäckes.

När trolöst han förråds, hans trohet sig förklarar,

Hans kärlek ger til kost sin egen kropp och blod.

Ach! kom uplysta Själ, styrk här et twekand' mod;

Men at du dit förnuft i lydna wäl förwarar.

För ögat syns wäl blott et litet bröd och win;

Men tror du Christi ord, så lär du bäst at skilja

Den sanna spis och dryck, at nögd med HErrans wilja

Du då utbrista kan: Nu är min JEsus min,

Ty den det stiftat har, han kan det möjligt gjöra.

Hwad oss otroligt syns, skal Gud til ända föra.



102

Ur XII. Betraktelsen.

På Långfredagen.

O bistra dag! om man den ej en natt må nämna:

Si källan af alt ljus til idel mörker förs,

Här plågas den til döds, i hwilken al ting rörs,

Så Solen ängslas måst och sjelfwa bergen rämna.

Förlåten klyfs i tu, och jordens grundwal skälfwer

Ja hela himlens hwalf tyks skakas uti skyn;

Den blinda Juden dock ej rörs af sådan syn,

Blott han för grafwens dörr en sten med omsorg hwälfvver.

Ditt hjerta hårdar' är, o mennskja! än en sten,

Och solen med sit sken din säkra frögd utskämmer;

Men tänk dock hwad det är, som så din Frälsar klämmer?

Din synd, din stora synd: Gör dig då derfrån ren,

Drif ondskan ur din själ, stört lasten ned i qwaf,

Och den förseglad lägg med JEsu i hans graf.
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Ur rensta Jungfru-lif sann Gud och mennskja går,

För alla mennskjors lif med sin död döden döda:

När han på korset dör och mer ej orkar blöda,

Han billigt nyer graf och rena linnen får.

Ach! at mit hjerta kund' med gulds och pärlors pragt

Af rener oskuld sig med Frälsaren förena!

Men Himmel, när för dig ej himlar äro rena;

Hur' kan at wara ren, då stå i Syndar s magt:

Jag wet, at intet godt bor uti köttet detta;

Dock som dit dyra blod alt orent kan aftwätta,

Så wil jag just dermed bestryka mina sår:

Jag wil, ty genom dig jag al ting ju förmår,

Med dig min synda-kropp korsfästa och begrafwa,

Sen upstå, liksom Du, at ewig glädje hafwa.



Psalm N:o I

1.

Ditt lif, o werld, beskåda,

Din Frälsare i wåda
Wid Korset naglad står.

Si, sjelfwa ärans HErre

Med smälek och än wärre,

Ja, hugg och slag i dag han får.

2.

Träd fram, märk hwad du finner,

Se swetten, hur' den rinner

Med blodet af hans kropp.

Utur dess helga hiärta

Med obeskriflig smärta

Och ängslan suck på suck går opp.

3.

Hwem har wäl dig så slagit,

Och dig så wåldsamt dragit

I alla plågors we?

Du har ju intet brutit,

Alt godt har du utgutit,

Min GUd och dyre Frälsare.



4.

Hwad är som gör dig smärta?

Jo, på ditt öma hiärta

Min synda-börda slår.

Mitt långa skuldregister

Och mina många brister

De prässat dina röda sår.

5.

Jag borde ewigt bindas,

Til hand och fot omlindas

I mörkret kastas nid.

De sår som hos dig swidit,

Och hwad du för mig lidit,

Min arma själ bordt kännas wid.

6.

Ja, på din rygg du kastar

Den skuld, som själen lastar,

Dess tyngd du blodig bär.

Då du förbannad blifwer,

Wälsignelse du gifwer,

Din smärta lif och frögd beskär.

7.

Du går för mig i borgen.

Jag slipper då den sorgen

At frukta för min skuld.

Du går för mig i döden,

Och in i sista nöden

Blir du, min GUd, mig lika huld.



8.

Mot döden sjelf du löper,

Mig lif och frihet köper

0 djupa kärleks-haf!

Ack! hur' mitt hjerta glades.

Min dödlighet afklädes

Och läggs med dig uti din graf.

9.

Hur skal jag dig rätt prisa

Och nog min wördnad wisa,

Min dyre Frälsare?

Hwad kropp och själ kan gifwa

Det skal mit offer blifwa,

At dig til tack och ära ge.

10.

Hwad är wäl min förmåga,

I detta usla låga?

Dock lofwar jag ändå

Din bittra död och smärta

Skal städs min själ och hjerta

1 dag med andakt tänka på.

11.

Mitt öga skal beskåda

Din själa-ångst och wåda

I helig lust och ro.

Den skal min spegel blifwa,

Och hjertat witne gifwa

Om all din kärlek, nåd och tro.



12.

Hur synd är stygg och leder

Och helig GUd är wreder,

Hur hämden blifwer til

Hur' grufligt risas, lindas,

Hur' du til tuktan bindas

Min själ nu här betrakta wil.

13.

Af dig wil jag ock lära

Til hjertats prydnad bära

En ljuf saktmodighet

Och kärlek mot dig öfwa

Samt aldrig dig bedröfwa

Med satans werk i hemlighet.

14.

När onda tungor wilja

Mitt namn och ära skilja,

Så wil jag lära mig

At orätt af min nästa

Skal mig i hämd ej fästa,

Ty jag får tilgift, GUd, af dig.

15.

Jag wil med dig tillika

wid korset mig upspika

Och dö i dina sår.

Hwad dina ögon hata,

Det wil jag fly och rata

Så mycket möjligt hos mig står.
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16.

Din suck och dina tårar,

Ditt blod i djupa fårar,

Som rann blott för mitt wäl

Min styrka skola wara

Och til din helgons skara

Ledsaga up min nögda själ.

Psalm N:o II

i.

O hufwud, som nedböjes,

Och blir med hån belönt.

Du pinas, jag uphöjes,

Du blifwer törnekrönt.

Du som bordt wara hedrad

Med aldrastörsta prakt,

Blir nu så platt förnedrad,

Och råkar i förakt.

2.

Dit ansigte, som gläntser

Af mägtigt GUdomsljus

För hwilket jordens gräntser

Måst darra i sitt ^rus.



Ack! huru det bespottas

Ditt qual är mägta stort

All smälek åt dig måttas

Som wi wisst lida bordt.

3.

Se, huru kinden bleknar,

De röda läppars prakt

Nu blott den skugga teknar

Som wisar dödens magt.

All fägring har förswunnit,

All lifskraft borta är,

Det ljus, som så klart brunnit

Måst likwäl slockna här.

4.

Nu, HErre, hwad du lidit,

Hwad qual du utstått har,

Hwad sår som hos dig swidit

Det alt för min skuld war.

Si här! här står jag arme,

Och wet mig intet råd.

O HErre dig förbarma,

Och lät mig finna nåd!

5.

Min Herde, för mig waka,

Och upsök mig, ditt får.

Lät mig din godhet smaka,

Som allom öpen står.



Din nåd mig förr hugswalat

Med ljuflig himla-frid,

Din Ande med mig talat

Och fägnat på alt wis.

6.

Här wil jag hos dig blifwa,

Förakta du ej mig

Jag skal ej öfwergifwa,

Men altid älska tig.

Din kärlek icke mattas.

I dödsens tysta hamn
Du skal af mig omfattas

I döden af min famn.

7.

Mig nåd och kraft beskära,

Min JEsu, så at jag

Ditt kors må troget bära,

Och följa dig hwar dag,

Ack lät mig jämwäl njuta

Den glädjen at hos dig

Mitt lif wid korset sluta.

Hur wäl då händer mig!

8.

Jag tackar af alt hjerta,

Min Frälsare och wän
För all din lidna smärta

At lösa mig igen,



Hjelp, at jag icke faller,

Och ändtlig när jag sist

Blir kraftlös stel och kaller

Styrk mig, o JEsu Christ!

9.

När jag skal här afsomna,

0 HErre, war mig när,

Ditt werk i mig fullkomna,

Som du sjelf börjat här.

När mig mitt hjerta klämmer

Och sönderbrista skal

Så lindrar du min jämmer

För dina plågor all.

10.

War mig min sköld i döden,

Och lindra qwal och we.

1 sista korsets nöden

Lät mig din kärlek se.

Jag skal min tro ej rycka,

Jag skal dig ge min själ

Dig til mitt hjerta trycka

Och se, då dör jag wäl.



Psalm N:o III

1.

Ho wet, hur snart min ände nalkas,

Och döden gör på tiden slut,

Hur snart kan dock min lifsdag swalkas,

Då jag måst gå ur tiden ut.

Min Gud, jag ber för Christi blod,

Min ändalyckt gör säll och god.

2.

Sig allting hastelig förändrar,

Från ögnableck til år och dar.

Så länge jag på jorden wandrar,

Blir döden i mitt sällskap qwar

Min Gud, jag etc.

3.

Lär mig min GUd, min död betänka,

Och gif at jag i salig ro

Min Siäl i JEsu sår må sänka,

Med sanner bättring, bön och tro

Min Gud etc.

4.

Gif, at jag om mitt hus beställer,

Beredd i alt at följa dig.

Då kan jag säga nögd och säller:

Alt som du wil, så gör med mig.

Min Gud etc.



5.

Lät himlen bli mig ljuf och härlig

Men werlden idel osmak ge,

At jag, när tiden syns besvärlig

På ewigheten nögd må se

Min Gud etc

6.

Ack fader! skyl du mina laster

Med den förtjänst min JEsus har,

At jag deraf i trone faster,

En ljuflig ro och sötma drar

Min Gud etc.

7.

Jag wet, i JEsu sår och sida

Har jag min bästa hwila fått,

Der kan jag tryggt och lugnt afbida

I dödsens stund et ewigt godt.

Min Gud etc.

8.

Från JEsu skal mig intet skilja

Nej, hwarken lif elT dödsens bud

Skal kunna ändra denna wilja

At blifwa din, min HErre Gud.

Min Gud etc.



9.

Mig med sin nåd har JEsus hägnat

Ju redan, vid mitt helga dop,

Och sin förtjänst mig der tilägnat,

Mig tagit bland sin barna-hop.

Min Gud etc.

10.

Jag Hans lekamen ock fått äta

Och druckit blodet af hans sår.

Hur skull' han då mig nu förgäta,

När jag alt godt af honom får.

Min Gud jag ber för detta blod

Min ändalykt etc.

11.

Du komme snart, som du behagar.

Jag wet, i JEsu står mitt wäl,

Och med hans blod i alla dagar

Jag pryda wil min nakna själ.

Min Gud etc.

12.

Nu nögd med dig jag här förblifwer,

Och utan oro somnar jag.

Din wilja jag mig undergifwer,

Den ewigt blir min bästa lag.

Gör du, af nåd, för Christi blod,

Min lefnads ända för mig god.



Psalm N:o IV
Morgon-psalm.

1.

Gud i himlen och på jorden,

Fader, Son och Helge And,

Som från söder intil norden

Styra wet med tine hand,

Tu som skiftar natt och dag,

Mitt låf-offer nu uptag.

2.

Tack min Gud af alt mit hjerta,

För det tu i natt så wäl

Mig från ångest, nöd och smärta

Waktat har til kropp och själ,

At af satans arga skott

Jag alsingen fara fått.

3.

Lät min synda-skuld förswinna,

Och tin nåd för mig upgå.

HErre JEsu, lät mig finna

Dina sår mig öpna stå

Ty jag lefwer af tin nåd.

Du äst all min hjelp och råd.



4.

Hjelp, från denna morgonstunden,

At jag andligt må upstå,

Och den rätta sällhets grunden

För min arma själ undfå.

Jag är usel, skröplig, swag,

Mig i din omwårdnad tag.

5.

HErre, lät ditt ord mig leda,

Ty min wäg är swår och trång.

Wärdes sjelf dig rum bereda

I mitt hjerta, styr min gång.

Blott du sjelf, och ingen ann'

Mig för fall bewara kan.

6.

Store GUd! jag anbefaller

I din hand min kropp och själ,

Styrk, tils jag blir stel och kaller

Mitt förstånd och sinne wäl.

Du äst nådigt, mild och from.

Tag mig til din egendom.

7.

Wärdes med ditt Faders ö^a

Skingra satans list och magt

Sänd til mig ifrån det höga

Dina starka änglars makt,

Som, til fylnad af all frögd,

Föra mig til Himmels-högd.
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8.

Herre, sänd mig hjelpen neder,

Du som hjelpa kan i alt;

Hör, hwad här mitt hjerta beder,

Du som bedja sjelf befalt.

Så wil jag med frögdfullt ljud

Dig låfsjunga, store GUd!

Psalm N:o V
Afton-Psalm.

1.

Wåra ögon sig tilsluta,

wilja nu insomna sött,

Kroppen will ock hwila njuta,

Hwar en lem är tung och trött.

Hwad oss dagen gjorde klart

Höljes nu af mörkret snart.

Wi se solen från oss skrida

Och sitt sken nu stjärnor sprida.

2.

Ack! förhör min själ ditt minne,

Om du ej din GUd och Far

Med et hårdt och flyktigt sinne

Nu i dag förtörnat har.



Gör sann bättring då i tid.

Fall nu för Hans fötter nid,

Lät dig med din GUd försona,

At han må för straffet skona.

3.

Säg min GUd, ack! huru illa

Har jag denna dag förnött,

Och på syndsens wägar willa

Mig, i blindhet, lupit trött.

Jag mitt kall åsido satt,

Warit deri ljum och matt.

Jag din lag ur sinnet slagit,

Och din nåd til sjelfswåld dragit.

4.

Fader öpna nådens armar,

Och drag dem ej mig ifrån,

Du som gerna dig förbarmar.

Se din enda kära Son,

Hwilkens blod för mig utrann

Och mig nåden åter wann.

Såren som hos honom swidit,

Han för mina synder lidit.

5.

Sänd til mig tin ängla-skara,

Som mig skyddar rundt omkring,

At jag ingen nöd elf fara

Frukta må af någon ting.



Satans grymma gap tilslut

Och stäng honom från mig ut.

Lät min själ af synd ej fängslas,

EU' af onda drömmar ängslas.

6.

HErre, lät mig i dig blifwa

Och i dig få sofwa sött,

Wärdes helga tankar gifwa,

Och fastän jag somnar trött

Lät min ande dock i mig

Waken finnas städs til tig,

Tils jag dagen åter skådar,

Som förnyad nåd mig bodar.

7.

Fader vår, förutan like

Helgadt warde städs titt namn.

Komme och til oss ditt rike.

Ske din wilja. Af din famn

Gif oss dagligt bröd. War huld

Och förlåt oss wåra skuld.

Fräls från frestelse och fara.

Lät oss sist hos dig få wara.
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Psalm N:o VI
Bättrings Psalm

1.

Jag arme synda-träl til dig

Framgår med blödigt hjerta,

Och måst' mot all din nåd mot mig,

Bekänna med stor smärta

O Fader huld

Min synda-skuld

Som själen swåra klämmer

Och med sin hop

Mitt sorge-rop

Förökar i min jämmer.

2.

Omöjligt är, det går ej an

At mina synder tälja.

Dock jag dem ej fördölja kan,

Ty de så ömt mig qwälja

Fast i min brist,

O JEsu Christ

Du mig har nådigt hulpit

Har jag på nytt

Ej synden flytt

Men åter deri stulpit.



3.

Ack! hwar är nu min tacksamhet

För hwad du mig mig bewisat?

Mitt hjerta har ej, (jag det vet)

Med bättrings frukt dig prisat.

För all din nåd

Och dina råd

Min arma själ tilflutit

Har likwäl jag

Båd' natt och dag

Min bättring städs upskutit.

4.

Min bättringstid, som du förlänt

Ditt tålamod förskaffat

Och aldrig har, som jag förtjänt

Din wredes hand mig straffat.

Men ständigt har

Min Gud och Far

Din kärlek til mig brunnit,

Ej lemnat mig,

Förr än til tig

Ditt usla barn har hunnit.

5.

Hur' har din nåd tilbudit sig

At gå min själ tilhanda.

Din himmel öpen stådt för mig,



Och har din Helga Anda
Mig welat wisst

Båd först och sist

Til bot och bättring draga,

Ja, til mitt wäl

För kropp och själ

All nöd och qwal betaga.

6.

Men, Gud när på mitt hjertas dörr

Du klappat mig at röra

War den tilsluten då, som förr:

Jag wille intet höra:

Jag såg din magt

Med stort förakt

Och straffet, som du bodat,

Dock har du mig

Så nådelig

Med tolamod åskådat.

7.

Mitt lif du ofta kunnat ge

Sitt slut, och med mig hasta,

Och som en elak tjänare

Mig ned i afgrund kasta

Jag, som så styggt

Så fritt och tryggt

Med synden mig orenat;

Dock har din nåd

Tilbudit råd

Och mig med dig förenat.
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8.

Om hjertat sig besinna wet,

Kan det sig ej förlossa.

Dess stora synda-säkerhet

Wil märg och ben nu krossa.

All afgrunds qwal

Tilräckligt wal

Wil blifwa til min plåga,

Jag wärd ej är

At jorden bär

Och ger mig sin förmåga.

9.

Jag är ej wärd at blifwa nämd
Et werk af dina händer.

Men wärd at til mitt straff och hämd
Hwart Element sig wänder.

Ack! syndens magt

så långt har bragt

Jag kan ej annat finna.

Går hämd hos dig

För nåd mot mig,

Så bör jag ewigt brinna.

10.

O Fader jag nu kastar mig

För dina fötter neder.

Ack hör nu den som flyr til dig,

Och i sann ånger beder

Ifrån ditt ljus

Ned i mitt grus



Med nåd se mig elända

En blick af dig

Upqwickar mig

Min ångst får då en ända.

11.

Ditt milda hjerta öpne sig,

All nåds och kärleks källa.

Förlåt min synd, och hela mig,

At jag mig må inställa

I andlig fattigdom för dig

Med Jesu blod aftwagen

Tils i din högd

Och ängla frögd

Min själ får bli uptagen.

Psalm N:o VII

Botpsalm

1.

O GUd, se nådigt til mig arma,

Som här med bäfwan står för dig,

O GUd, min GUd, ack! dig förbarma,

Och gak ej nu til doms med mig.

Förbarma dig, förbarma dig,

Min GUd och Fader öfwer mig.



2.

Ack hur jag ängslas, skälfwer ryser

Uti mitt mörka synda-grus,

Til dess din nåde-sol mig lyser,

Och ger ditt barn båd' lif och ljus.

Förbarma dig etc.

3.

Ack milda, öma Fadershjerta!

Lät dock af nåde röra dig,

Och lindra denna bittra smärta.

Förlåt min synd och hela mig.

Förbarma dig etc.

4.

Hur länge skal jag fåfängt qwida,

Ack hör du ej, elF swarar mer?

Hur' kan ditt öma hjerta lida,

At en botfärdig hjelp ej sker

Förbarma dig etc.

5.

Si, jag i synda-djupet ligger,

Min Fader käns du mig ej wid?

Min GUd! gif nåd! gif nåd! jag tigger.

Jag lemnar dig förr ingen frid.

Förbarma dig etc.



6.

Si, JEsus har min synd försonat.

Ack! se ej mer til mina brott.

Tänk! du ej enda sonen skonat.

Han har för mig i döden gått.

Förbarma dig etc.

7.

Säg blott ett ord; så skal jag lefwa.

Säg: nu får du ditt frihets-båd;

Men dig ej mer i synd inwefwa:

Gak syndare, här har du nåd.

Förbarma dig etc.

8.

Bönhörelse mitt hjerta märker

Min synd, min GUd tilgifwit mig,

Gif at din And mig altid stärker,

At af alt hjerta tacka tig,

I tåredalen här med frögd

Och bättre sen i himmels högd.
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SONAT

AL SIG. CAVALIERE
FREDENHEIM

Tu che allo Sveco Re seij accetto, e caro etc

Du som till Gustafs Thron på Snillets wingar förs,

så älskad i Hans Håf som Jophur gärna lider

Apollos gyldne Spel där Martis trumma rörs,

dig gäller denna sång, wid det man lagren wrider,

till pris för din Monark, som Gudens höghet når.

Du har wältalighet, den tillhör dig att äga,

då med wår tacksamhet inför hans Thron du går.

Jag som Arcadiens Lund och högtid förestår

mig finner minst beredd at Gustafs storwärck säga;

men frambär hwad wårt nit nu komma kan till wäga,

säg - at wår Snilles eld, wårt blod och wårt begär

upeldas af Hans Bild, och at wårt vivat skallar

ur däldens låga djup emellan grus och wallar

till skyars klara hwalf, till Sielfwa Jupiter,

som Nordens Gustaf störst ibland Monarker kallar.





C. F. GELLERTS

FABLER

FÖRSTA DELEN

Vita fabula est

SENECA
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TILL

KONUNGEN

Min hand, uprest vid glömskans flod,

Åt GELLERT än en ärestod,

Där dygd och snille paras.

Hans grifte-kärl i Floras gård,

Hans lyra innom Skalders vård,

Bör lagerkrönt förvaras.
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FÖRETAL

Intagen af den lärda och dygdiga Professor Gellerts lä-

rorika Fabler, har jag däraf vågat en Svensk öfversätt-

ning, hvaraf förste delen nu ofverlämnas til en uplyst

Allmänhets pröfning, snickrad af det hopp, at detta

mit bemödande emottages med samma välvilja, samma
öfverseende godhet, som de flere arbeten, jag tid efter

annan från trycket utgifvit. Uti dessa Fabler, hvilke alle

utmärka en mästerlig kännedom af Naturen och män-
niskohjertat, förekomma icke sällan händelser, hvilke

verkeligen timat, och bland hvilka den sista i ordning-

en, eller Fabeln under namn af Calista, i synnerhet til-

dragit sig, med Marqvisinnan de Villa Cerv, och är

hämtad ur första Tornen afNouvelle Bibliotheque Ger-

manique. At här något orda om en Gellerts lefnad och

öden, anser jag så mycket mer öfverflödigt, som hans

lefverne långt för detta är i Almänhetens händer. Jag

får endast ge tilkänna, at Urnan, omgifven af de tre

Gracerne som bevara hans stoft, och hvilken är grave-

rad af den skickeliga Artisten Herr Martin, är aldeles

sådan, som den man ser i Bokhandlaren Vendiers trä-

gård i Leipzig. Musiquen til de ord jag härvid författat,

är componerad af vår berömde Capell Mästare Herr

Uttini; Afven som Hof-Cancelleren och Envoyéen //

vid Engelska Hofvet samt Riddaren af Nordstjerne Or-

den, Högvälborne Herr von Engeström, benäget tillåtit
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at afkopiera den vaxbuste af Gellert som hos honom
förvaras. Läsaren jämföre nu sjelf detta arbete med de

kopparstick, hvilke af flera utländska Artister för detta

förestält denna vår odödeliga Gellert.

Stockholm d. 1 Nov. 1793.

C. M. BELLMAN



I

HJELTEN OCH HANS LIFKNEKT

En Hjelte som på krigets ban,

Med blodigt svärd i tappra händer,

Ur fler i gruset lagda Länder

Sin Lager skurit stolt och van:

Den Hjelten från en bruten Länts,

Sen intet motstånd mer betydde,

Åt Skogen illa sårad flydde,

Och fann en Eremit til hands.

Innom den fromma mannens tjäll,

Blef Hjelten med sin Lif-knekt buren,

Där bådas skuggor i naturen,

Sig väntade sin sista qväll:

Ack! qved hans Lif-knekt blek och kall.

Månn' Ljusets himlar mig tillhöra?

Som ej, ty värr, mer ägt att göra,

An troget skött min Herres stall,

Ack utbrast han ännu en gång,

Min Herre nog sin himmel röner,

En Man som ärans krans bekröner,

Vid klangen af en Seger-sång:



I Fält Tre Kungars skräck Han var,

Sju Slacktningar Hans klinga blodat,

Och saker, dem man minst förmodat

Och näpplig tror, Han utfört har.

Vår Eremit på Hjelten ser,

Och modfäld vandrar fram och åter,

Hvarföre? - om ni mig förlåter,

Och om jag dristar fråga er ! . . .

Hvarför så mördande besvär? ....

För at på ärans fält mig svinga,

Och nya Länder undertvinga,

Och vara Hjelte som jag är.

O Gud ! blef Eremitens svar . . .

Och derföre all verlden plåga,

Med svält och päst, i blod och låga . . .

Hör på! om Ni ej illa tar,

Skal denna man exempel bli;

Hvad jag ock heligt kan besvära,

At eder Lifknekt på min ära,

Har värklig mera gjordt än Ni.
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II

ÅKERHÖNAN OCH HÄMPLINGEN

Til Åkerhönan, snärd af våda,

Och som ur nätet upflög nu,

En Hämpling ropade, min du!

Det gör mig ondt, hvart dun beskåda;

Men huru bär det til hvar gång,

At jämt din frihet står på språng?

Mig, inföll hon, hvar skog förleder,

Som ock olyckligt hände nyss!

Ty af Naturen, jag som lyss,

Flög in i Sädes-gärdet neder,

Där hördes lust och kärlek rå;

Jag kom - och stötte nätet på.

Hvad! intet skönja garn och Ruta?

Din Toka det var rätt åt dig.

Din frihet väckta grannelig,

Om du vill rätt din lycka njuta;

Ty om jag än så lysten var,

Min frihet nätet ej bedrar.



Vår Hämpling flög, och skrek dig väckta

Försiktig Höna, - i din lek!!!

Men bäst han pratade och skrek,

I nätet föll han sjelf så sackta;

Men huru bär det till hvar gång,

At jämt din frihet står på språng.

Ack jo! - jag såg min älskarinna,

I Åker-ren - förnäm och hög;

Hon vinkade, och jag, jag flög,

Af frögd at hennes samtal vinna.

Nu vet jag ej hur' det har händt,

At sig min fot i nätet spännt.

At intet skönja garn och ruta,

Din Tok, det var just rätt åt dig;

Din frihet väckta grannelig,

Om du vill rätt din lycka njuta?

Så märk min vän, til börd och kall,

Hur' när den säkra är sitt fall.



III

FLUGAN

At Djuren röja tanke-gåfva,

Syns mig en redan afgjord sak;

En man af känslor, vett och smak,

Hvars Snille sjelva Barnen låfva,

Esopus detta grundligt sagt,

Och La Fontaine med honom lika:

Hvarföre då om våld predika,

Och möta djuren med förackt?

Hvarföre dem, den nåd då kränka,

At brys af sina små beslut?

Fast tänka, eller intet tänka,

Det kommer nästan på et ut.

Innom et majestätligt hvalf,

Dit konsten alt sitt storvärk sträckte,

Och ögat til den tjusning väckte,

At blodet vid dess undran skalf:

I detta templets rymd til möte,

Snart Snillet, Snillens eld förtröt;

Til dess en ädel enfald bröt,

Okonstlad fram ur konstens sköte.

Längst bort i hvalfvet högt och gladt,

Beprydt i flera ljusa rader,

Af präcktigaste Collonader,

En skumögd fluga tankfull satt;



Ty, at ock Flugan tänker tida,

Och at hon skönjer på sitt sätt,

Då med en fot åt hufvudet.

Hon syns en skryncklig panna gnida,

Helt vist, - och däri det består,

At hon så mycken klokhet äger,

At då hon saken öfverväger,

Til grunden hon af saken går.

Så satt nu Flugan i det höga,

Dold på en sten en vacker dag,

Där tusen trumpna anlets-drag,

Fördunklade dess klara öga.

Hon spände all sin tanke-kraft,

Och talte för sig sjelf helt sakta:

"Ju mer det Templet at betrakta,

"Där jag min lilla vinkel haft;

"Ju mer med undran jag åstundat,

"Den gåtan löst för mitt begär;

"Om det af någon uprest är?

"EU' ock om det sig sjelf har grundat?

Dock! jag ej rätt utreda kan,

Hvem denna Någon skulle vara,

Jo! hörs en åldrig Spindel svara,

Där han i Nichen sprang och span

Min Vän! det konsten är allena,

Som detta Templets prakt befallt:

Ty, hvart du ser, - så ser du alt

Til Högsta ordning sig förena.



Ett klart bevis här röjer sig,

At såleds konsten är den rätta,

Som vågat denna massan sätta,

Til präktig blick för dig och mig.

Här hördes Flugan hjertlig skratta,

Åt Spindelns klokhet med förakt,

Hvad? konsten? pratar du, - väl sagt!

Men meningen, nog mörk at fatta.

Nej, hur' jag grubblar i min vrå,

Ditt svar blir tungt at öfverväga!

Hvad vill det ordet konsten säga?

Och huru skall jag den förstå?

Igenom hvem är den påfunnen?

Til ordning, sinrikhet och lag . . ?

Nej denna Sagan jäfvar jag,

Som utan sammanhang hopspunnen.

Mins blott, den saken klar och ren,

At detta Templets prakt, med mera,

Tilfälligt vis af sand och lera

Sig sammangyttrat sten på sten.

Deraf upkom, som lätt du finner,

Den lilla grouppe, den vi bebo;

Hvad är väl lättare at tro?

Min kära Spindel där du spinner!



En sådan slutkonst Flugan dref:

Alt väl: . . . men at här Snillen blänka,

Som verlds-systemet djupt uttänka,

At af en slump det danadt blef;

Och häldre lefva hur' de kunna,

An tro en Gud, Naturens Far;

Dem bör man vist ej tilgift unna,

Om man dem ej för dårar tar.

IV

SPARFVEN OCH SKATAN

En Sparf upp i ett vinträd flög,

Med lätta vingar små och späka,

Och fann dess bär förträffligt smaka,

Dem han til blod och kärna sög.

En Skata genast sågs utrycka

Från närmsta Träd, i flyckten fri,

At ej af Sparfvens njutna lycka,

Ett blott åsyna vittne bli.

Hon i de klara drufvors sköt ,

En lättrörd fot från grenen sänkte,

Och där de röda klasar blänckte,

En mer än läcker måltid njöt.

Ack! ropade vår ystra Skata,



Hvad rikt förråd mitt öga mött?

Må Vingårdsmannen fritt få prata,

Men aldrig förr hans vin så sött.

Nu Vingårdsmannen kring sig såg,

Dit Skatans skratt han tycktes höra;

Dess låfsång kittlade hans öra,

Til dessa Gästers återtåg.

Han dem på flyckten gick at jaga;

Ack! utbrast Sparfven, hvad förtret!

At knapt ett bär från stjelken draga,

Blott för det du ej tiga vet.

Vil Trädets must, du njuta gladt,

Så är det fjolligt sent och tida

Vinberget rundt omkring utsprida,

Båd' där du sitter och du satt.

Märck! huru lyst du ser mig smyga!

Och såleds håll din näbb i tvång;

Emedlertid låt oss kringflyga,

Vårt glada vinberg än en gång.

De fölgdes åt i trogna spår,

Helt tyst at få sin lystnad stilla: . . .

Hör, inföll Skatan, Sparfver lilla!

Så söt ej drufvan som i går,

Fast klart hon tycks sitt necktar spruta;

Dock låt oss viska sackta hop,

För at vår tysta måltid njuta . . .

Men ack! hör Vingårdsmannens rop.



Därföre vet du hur' jag gör?

Jo, af de mörkblå drufvors råga,

I skyn, trötts Vingårdsmannens fråga,

Jag lustigt spisar, lyss och hör.

Kom flyg, dit högsta eken finnes;

Ja, Sparfven kom med minsta gny;

Men knapt den säkra skygden vinnes,

Förn Skatan skrek i himmelssky.

Ack! lilla Sparf, du näpplig vet,

Vår tysta sällhet nog berömma,

Den, man med rätta bör tilldömma

Et mål för afvund och förtret:

Så skrek hon än i talträngd yra,

Tils hela svärmen Skator kom,

At detta läckra rof bestyra

Och båda måste vända om.

Tillåt ej hvar och en utleta,

Den Sällhets-frögd dig skänkes nu;

Ty, mindre aivund det får veta,

Ju mera säll och säker du.
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V.

DEN FATTIGA MANNEN OCH LYCKAN.

En fattig man som yx och späda

Knapt orkade at lyfta mer,

Med böjda knän nu Jofur ber,

At andas få ibland de glada;

Kort sagt, at bli en lycklig man.

Dess blick til Lyckans Thron sig tränger,

Då bäst han grof- två starka stänger

Gediget Guld hans späda fann.

Men nu til denna man en fråga,

Hvi han sig sjelf så dumt bedrog?

Och för en ärgad mässing tog

Sitt rika fynd i gyldne låga;

Och til mer prof på dumhet, sen,

För ringa pris sin skatt bortbyta,

Och derpå händren sammanknyta,

Med bön om Lyckans nåd igen.

Din Dåre! hördes Jofur svara,

Hvartil din bön och klagan nu?

Hvem mera lycklig var än du?

Om du förstått at lycklig vara.



Orörd min vän af ångst och ifver,

Du klandrar Lyckans kalla pol

Men en gång klarnar hennes sol

Innom det töcken dig omgifver;

Och då, då gäller dessa ord:

Pass på at bittra suckar gjuta,

Bed Lyckan om förstånd at njuta,

Så är din största lycka gjord.

VI

DEN ODÖDLIGE AUCTORN.

En Auctor fler Folianter skref,

Beundrad i de lärdas Gille!

Hvar dag af Journalistens Snille

Ett evigt namn han tilsagd blef.

Också vid grafvens brädd sin möda,

I sex uplagor såg han krönt,

Och på hvart Tittel-blad så skönt

Sin Bild i Spansk Peruque sig stöda.
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Stolt på sin tid, mot agg och kif,

Och från Critiquens öga dragen,

Skref han til sista arbets-dagen,

Som saligt ändade hans lif.

Och Cathaloguen steg så vida,

Med smärre rön och Convolut,

At den utgjorde vid hans slut,

Tre ark och en trefjerndels sida.

Man läste efter mannens död,

Hans skrifter at med granskning känna,

Och se! - Oraclets namn och pänna

Om tio år sig sjelf förböd.

Den prunkande methode han öfvat,

Blef usel nämnd i Stad och Håf;

För det at klåparn höjt hans låf

För n Kännare hans Snille pröfvat.

At bli berömd - mitt råd jag ger.

Skrif blott för Snillen små och platta;

Men at en efterverld dig ser,

Som vet Förtjenstens höghet skatta,

Därtil höfs något mer,

Än halflärd, i din skörd hvar lärdoms-gren omfatta.



VII

DEN RESANDE

En Vandringsman i trötta fjät,

Stadd, under regn och blåst och dimma,

Bad Öfver-Gudens Majestät

Om Luftens lugn och Solens strimma:

Men Jofur fann i skyn för godt,

At låta regn och åskor glimma;

Ty blixt och storm den dagens lott.

Vår Vandringsman - med häpen röst,

Sitt bistra öde tungt beklagar:

Hur Menskjo-lifvet utan tröst

Hans Allmagt så förfärligt agar;

Och derpå går han - lyss och hör! . . .

En hvirfvel sprids kring fält och hagar,

Hvars minsta fläckt hans hämd uprör.

Vid blixt på blixt i däld och dal,

Han skyndar sig, alt hvad han hinner,

Til närmsta skog mot regnets sqval;

Men för'n han skygd af Granen finner,

En Röfvare i förväg står:

Ny fruktan i hans blod upprinner,

Och Åskan kring hans hjässa slår.



Ren bågan, Röfvarn sigtad har,

Hvars styfva Sena regnet mattat; . . .

Men vind och väta orsak var,

At Pilen, då han bågan fattat,

Til marken föll ned i dens spår,

Hvars blod han för en vinning skattat,

Sen hjertat fått sitt bane-sår.

O dåre! hördes Jofur vred,

Bekänn! - och Pilens fall beskåda,

Om du af mina stormar led! . . .

Ty hade jag dig täckts benåda

Med lugn och solsken i din skog;

Så hade Pilen vållt den våda,

Som stormen från ditt hjerta drog.
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VIII

VAGNS - HÄSTEN

En Vagns-häst väl förnäm med trotsig man och bringa

På åkren dragarn såg, långhalsig dra sin Plog;

Hör! ropade han högt, och gnäggade och slog,

Hur' anstår dig min Vän, så slät gestalt och ringa?

Fast än du stackars ök ej mångas undran har!

Tig! inföll dragaren, och låt i ro mig plöja,

Ty om jag med mitt tråk ej åkrens lera skar,

I Spikan magrad nog, dig ingen hafran bar,

Som gör at du din fot så präcktigt mägtar höja.

Du! som den lägre class af dina likar flyr,

Dig, stolte Lättjans Vän! Dag-drifvare jag kallar,

Betänk: det högmods-frö, som i din ådra svallar,

Din företrädes-rätt, med mera som dig bryr.

Märk, at från denna punkt dit högmod sig utbreder;

Ty frågas: månne den, som dig och mig frambär,

Med trägna händers Skörd, hvad vårt behof begär:

Månn den föracktas bör och skymfas til sin heder?

Din Börd, jag medger dig, af bättre seder rik;

Men ock i detta fall ej företräde gäller;

Ty, född i lägre Tjäll, man lätt sig föreställer,

At du densamma class i seder vore lik.

Men vare hvem du vil, til födsel, stånd och lära,

I mer och mindre kall - Så blef din Samfunds-Bror,

Upfostrad liksom du, i Snille lika stor;

Dig kunde verlden lätt, men honom ej umbära.
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IX

FÖLEN

En Fole den ej Sadeln tryckte,

Och Ryttarns tyngd än okänd var,

Oändligt om det Betslet tyckte,

Som den beridna klipparn bar.

Han efter alla hästar rännde,

Så snart han Ryttarn spårad fann:

Och all dess äre-brunst sig tände,

At bli så tyglad och så grann.

I sanning, huru sällan känner

Den äre-lystne sjelf sin bön!

Ren - Fölens länd man strängt påspänner

En önskad Sadel, rik och skön;

Och ren sin man han smeka låter,

At vänjas vid ett präcktigt tvång:

Tills frustande han fram och åter

Afmäter sina stolta språng.

Förnäm kom Fölen nu tillbaka

Från Parken där han nyss gick ut,

At gnäggande hvar häst bejaka

Sitt ödes lyckliga beslut.

Ack, sade han til närmsta Hästen,

Ehvem mig såg, min glänts förtröt,

Då Betslet rödt, med gyldne fästen,

Innom min hvita fragga flöt.



Men andra dagen nu i fråga:

Jo, Fåhlen kom i sorgligt traf,

Och loddrad ropade hvad plåga!

En dumt inbillad lycka gaf.

Väl länder Betslet til min prydnad,

Men därmed är ej saken klar;

Tvärtom det tvingar all min lydnad,

Och gör min träldom uppenbar.

Hvad önskan rör vårt blod mer nära,

Vid ungdoms-lynnet yrt och klen

An at ett präcktigt kall få bära,

Hvars börda ingen når försent?

Man hastar nögd, at till sitt bästa,

Sin ädla frihets bödel bli;

För att vid äreteknen fästa

Et desto större slarveri.



X

DET GODA BESÖKET

Ett lustigt hufvud fanns en gång,

En Fjäsk, som aldrig annat gjorde,

An efter nytt i Staden sporde,

Med evigt prat och tanklöst språng.

Kort sagt, en narr bland dem som bråka,

At få en klok til dårhus-hjon;

Just sådan en förryckt person

Gick på besök en Skald at råka.

Ack! utbrast han, hur näns ni er

Så lifvets ljufva lust förmena?

Och vid ert Bok-skåp här allena,

Så trälsamt läsa ändå mer?

Ty vill jag mitt besök förklara; . . .

Hvad ert besök? blef Skaldens svar:

Förut jag visst ej ensam var,

Men sen ni kom, . . . det kan så vara.
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XI

DEN NÖDSTÄLDE SKEPPAREN.

En Fattig Skeppare i trångmål, skuld och fara,

Beklagade sin nöd för en vid namn Philét;

Bad honom om försträck af hundra gyllen bara,

Men Herre sade han, - den högste Guden vet!

Jag har ej annan pant än blott min redlighet;

Emedlertid ber jag, ni vil så gunstig vara,

Och mig den Summan ge til låns uppå ett år.

Philét, en man ej hård och svår,

Tvärtom en tillflyckt uti nöden,

Ett stöd för de beträngdas öden,

Med glädje honom Summan bär.

Se! Skeppare, sad' han, - se här,

De hundra Gyllen ni begär;

Ni må dem obekymrad läna,

Det är mig kärt jag kunnat tjäna:

För öfrigt af så redlig man
Jag ingen handskrift taga kan.

Ett år, och än ett år, så småningom försvann,

Och Skepparn ansågs glömd, at aldrig mer anlända,

Hvad! skulle nu Philét en sådan otack hända,

Och han bedragen bli på detta sitt försträck!



153

Dock nej! - en vacker dag, syns Skepparn från sitt däck,

Nedgången til Philét, sig på hans tröskel buga:

Gläds Herre sade han, - min mun ej lärt at ljuga,

Jag räddad ur min Gäld af edert hjertelag,

Til tacksamhet begär : tvåhundra Gyllen tag,

Dem jag i lycklig stund på edra pengar vunnit.

Jag ber er än en gång, som den jag altid funnit,

En redlig man i alt på sjelfva ärans stråt.

At jag er nånsin länt, mig vitterligt, en plåt . .

Nej svarade Philét, det kan jag intet minnas.

Se här! min hufvudbok, där bör ert Debet finnas;

Men jag vet ren förut, slå efter och se åt,

At ni ej tecknad där på någon sida finnes.

Hvad slikt ett äfventyr gick Skepparn ömt til sinnes!

Han häpen och försagd med fålda händer står,

Som den, där ej sin skuld Philét afbörda får; ....

Men skyndande sin väg at hjertats ångst uttrycka,

Han genast om en stund helt glad tilbaka är,

Med penning-posen fyld - Se! Ropar han - se här!

Se här mitt öfverskott af all min vinst och lycka,

Och hundra Gyllen til: - tag dem min Herre - tag!

Och öfvertygad var at hjertat ömsint lågar,

Då likasom förkjust, at ingen Gäld mig plågar,

Er ensam för mitt väl i döden tackar jag.

Men täcks ert ädelmod än högre känslor väcka,

Jag femti gyllen ber min Herre mig försträcka.
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Hör svarade Philét! tag dina pengar här,

Och innom eget bröst din fromma suck förvara,

En man som för sitt ja vill ingen möda spara,

Förtjänar guldets vinst för det han redlig är.

Lef och förblif min Vän! - och penningarne dina,

För öfrigt är ej mer än hundra Gyllen mina,

Dem ger jag dina Barn och som en skänk förär.

Gör dig förtjent min Vän! om andras väl och bästa,

Hvad mer Gudomlig syn än en barmhertig blick?

Och at med eldadt nit bispringa ömt sin nästa,

Som, då han ser vår dygd i ädelmodigt skick,

Vet stolt sin tacksamhet vid vår välgärning fästa.

XII

ELMIRE OCH SELINDE

Med Lilljors prål i band och lockar,

och krantsar på et krusadt hår,

Två Flickor såg s vid Carons år,

I svarta Skärp och hvita Rockar,

Begära genast öfverfart.

Vår Gubbe, eljest tvär och bitter,

På klippan där han tankfull sitter,

Med nöje gör sit fartyg klart.



Men då sin år han syntes kröka,

Hans första fråga lydde så:

Af hvad anledning mina små,

Åtföljens I, min rodd at öka?

Hur' har er verld förtörnat er?

Nyss jag en vacker Yngling fracktat,

Tör hända, om jag rätt betracktat,

Var han din Fästman, - stig du ner!

Just dig, - du med de svarta håren,

Jag denna samvets-frågan gör;

Och ur ditt öga läsa tör,

At hjertat ännu döljer såren . . .

Och ni min Sköna, - se på mey!

Säg om er list hans hjerta dårat?

Om ni hvarandras bröst ej sårat?

På stund bekänn - förr ror jag ej.

Hvad höfs oss här om kärlek fråga?

Min Herre! svarade Elmire;

Liksom en Nymph ej lycklig blir

Förutan blodets svall och låga.

Jag kär! min Herre! - nej min sann,

Nej himlen jag till vittne tager,

At ni er fullt och fast bedrager,

Jag det med ed bedyra kan.



Jag våga vill båd' namn och ära,

Och yppa dig min höga ätt,

I stöd af sunda tankesätt,

Och Böckers njutna sedo-lära,

At kärlek knapt mitt öga nått,

Långt mindre Facklan kring mig lågat.

I korthet sagt, - nu al ting frågadt,

Hvarför dess dyrkan jag försmått.

Förskona mig från slika frågor,

Kanske den Nymphen som där går,

Selinde bättre dem förstår? . . .

Straxt Nymphen lyst af blixt och lågor

På Gubbens ögon ser igen.

Jag, säger hon, - jag fritt bekänner,

Och blygs ej för den eld mig bränner,

Nog svag at kunnat släcka den.

Min Herde var, (hos oss at tala),

Mitt hjertas största ägodel, . . .

Jag ämne för hans sång och spel:

Hans sälla blick, uti min dvala,

Mig syntes sjelfva nöjets famn.

En kyss fans vågad; minst han tänkte,

Jag blygsamt dock den honom skänkte,

Med varma suckar för hans namn.



Nej hjertat ej högmodigt kändes,

Fast vid hans kärlek hög och sann,

Mit öga stundom trotsigt brann,

Som Gud vet huru jag det nändes,

Då likväl om han ryggen vändt,

Han mig i tåre-drömmar söfvat.

An mer - jag honom tungt bedröfvat,

Med all den kärleks-eld jag tändt.

Som då det minsta Bref mig räcktes,

Hvar rad blef vittne til hans qval;

I sina visors ömma val,

Hans suck mer än min låga väcktes;

Men i mitt bröst hans bild ändå

Ibland liksom af våda bunden:

Jag ur hans armar flög på stunden,

Och lät min sorgsna Herde gå.

Likväl min Gubbe! bör jag säga,

Om du min fria sanning tål,

Med denna flyckt mitt ändamål,

Så mycket mer hans längtan äga;

Och såleds i min oskuld jag,

Förnögd at intet högre felat,

Med honom fritt mitt hjerta delat,

Intil min sista lefnads dag.
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Godt svarte Färjekarin, snart sku vi skönja alla,

Hvem af er båda två sin krants med äran bär;

Ty just som Färjan skjuts ur dessa, mörka skär,

Skal krantsen genast lös utaf dens hufvud falla,

Som, fast än oförtjent, sin prackt sig värdig tror.

Om bord! - kom mina barn! at flodens vågor prässa, . .

.

Elmire på stunden hemsk - slet krantsen af sin hjässa,

Selinde däremot lät sitta sin och for.

XIII

LÄRKAN OCH NÄKTERGALEN

Sitt bröst til sång innom en bur,

Sågs en Canarie-Fogel höja;

Dels at sin ägare förnöja,

Dels i hvart slag at präcktigt röja

Manéer, och bildning och natur.

Förkjust han på sin pinne spritter,

Vid Lärkans brytning hög och grann;

Fast i sin sång och sträfva qvitter,

Hon rögde mindre konst än han.

Ack! Ägde jag din tact och lunga!

Inföll Canarie-Fogeln gladt,

Och i detsamma eldad spratt,

Af lust at Lärkans Toner sjunga,

Och härma henne där hon satt.
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Bekymrad, at en medfödd stämma

I en nyss fattad ton framklämma,

Til dess vår Fogel nog elak,

Med mycket tvång för näbb och tunga,

Hörs som Canarie-Fogel sjunga,

Felaktigt, falskt och utan smak.

Förborgad under samma tak,

En Näktergal sin qvittring högde,

Ack! skrek hon ack! och näbben bögde,

Hur skal jag reda denna sak?

Ditt echo hörs sig ljufligt dela:

Dig visst Naturen gynnat har !!!

Och stämt din tunga skön och klar,

At för mitt läckra öra spela;

Ändå du lyss och lungan drar,

Til tvång at sjunga falskt och fela.

Espin sin penna för, ej höglärd - men dock skön;

Cleant, djupsinnig, hög, - förstått sin lager vinna,

Då Espin däremot i forskningar och rön,

På alt sätt bjuder til at lika styrka hinna,

Änskönt hans lärdoms-fruckt osmaklig är och torr;

Han söker en Cleant i starka uttryck härma,

Men huru prunkande hans snille-foster svärma,

Så blir hans tankespel förutan lif och värma

Hos alla menniskor.
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XIV

POLYHISTOREN

Ned til den mörka Flod, som aldrig lugnad rann,

Men under blixt och moln sitt skumm mot stranden häfde,

Där bleka skuggors flyckt, af nattens ångor qväfde,

Hvar en i sin gestalt, upblänkte och försvann:

Til denna floden kom en mägta höglärd man,

Af bokmal hölgd och damm, han i Damaskor träder

Från Strandens hala brant ned til de svarta bräder,

Som runda Carons köl - och där - där bugar han.

Välkommen! ropade vår Färjekarl i båten,

Som sömnig rodret vred, i gungning upp och ner.

Hvem är ni frågar han? min kosa öfverlåten

Til tyngd af Färjans rodd, som ni fullpackad ser.

Hvem jag? blef skuggans svar - betänk och häjda er!

Jag Polyhistor är, som aldrig skrämd af gråten,

Har Skole-piltars rygg - mörbultat med manéer.

Sen han betraktadt stolt, hur Carons färja samm
Och om sin dialect i lärda glosor skrutit,

Och nämt folianters mängd som ur hans penna flutit,

Så kom, så oförmärkt, en annan skugga fram,

I blyga steg för steg til Färjestaden neder;

Hvem? - ropar Färjekarin - hvem är ni? - frågas eder?

Kanske ni är en Lärd, lik den med mal och damm,
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Den Skuggan som sin rodd högdragen af mig yrkar?

Hvem jag? blef Skuggans svar, - jag tviflar mycke på,

Om mig et slikt beröm af tiden ägnas må,

Jag läst, och lärt och sett, hvad vett och snille dyrkar,

För öfrigt, annat alt ej rört mitt lugna bo;

Blott at i eget bröst mitt hjertas nöd ransaka,

Som ofta mig förfört från dygdens väg tilbaka,

Och söka lifvets lugn i andras frid och ro.

Dock stundom tanken sig i forskning vågsamt sänkte,

At med förnuftets ljus få stilla mitt begär:

Jag ville sanning nå; men var dock lika när,

Och fann mig brottslig då, bäst jag mig lycklig tänkte.

Vår Polyhistor dryg, han log och hörde på,

Och liksom til et språng sin fot åt färjan stälde;

Håll ropte Caron - håll - så det i bergen gälde,

Den kloka Skuggan först skal floden öfvergå;

Ty knapt hvart hundra år, en slik i rodd jag äger:

Tvärtom af folk lik er, som til min Färja stött,

Med Polyhistors namn - tro mig - rent ut jag säger,

At längsen detta pack mig gjort båd' lam och trött.
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HOSPITALET

Elmire, som nyss var blifven Anka,

Beslöt ej mer i Brudstol gå;

Dock, lefva ogift kostar på,

Och Frun var ganska ung kan tänka.

Således hon, som mången an,

Ej Enko-ståndet fann det bästa;

Ty borde hon sig åter fästa,

För andra gången med en man.

Nu var Elmire ej första gången,

Tilräckligt varnad i sit val;

Änskönt man hör i dagligt tal,

Om gifta männer mer än mången,

De ryckten, dem ej oskuld tål.

Elmire likfullt i sinnet hade,

Och sig et löfte gladt ålade,

At ingå än et giftermål.

Det löftet var, at om så hände,

Elmire blef lycklig i sit val,

Så skulle straxt et Hospital,

Upresas dem, man allmänt kände

Framlefvat fromma gifta män.

Elmire var rik!!! - omsider spordes,

At ödets vilkor nu fullgjordes,

Och gumman gifte sig igen.



Vår Fru nödvändigt måste gilla,

At sorgen ju för glädjen går;

Det var en man, from som et får,

Et litet gryn, så lugn och stilla,

Och städad och behagelig,

Som ej förstod mer uplyst tänka,

An henne rika nöjen skänka: . . .

Hvem bättre man må önska sig? . . .

Nu lät hon genast grunden gräfva,

Til detta dyra Hospital;

Och innom några veckors val

Hant Murarena äntlig sträfva

At första våningen få fram;

Men ack! Elmire af vresig vilja,

Befalte folket sig åtskilja,

Med allt sit släp i kalk och damm.

Hvad nu, vid gudars namn å färde!

Hur' står det til med Fru och Man?
Det är ej längsen hon och han,

Hvar an sin ring så gladt förärde; -

Emedlertid, i hvita spår

Nu Murarena återvände:

Men knapt sex månader til ände,

Så låg ock denne man på bår.

Elmire med ed på ed och tårar,

Förbandt sig aldrig giftas mer;

Men innom årets slut, hvad sker!



Den tredje man hon sig utkårar,

Ty Hospitalet bör bli bygdt!

Hvad denne man fans henne värdig!

Förståndig, artig och tjenstfärdig,

Dock än ej nog hans låf uttryckt.

Han ej en egensinnig anda

I vilda rörelser utgjöt;

Med minsta blick ej sig förbröt,

Tvärtom gick henne fromt tilhanda,

Och bad om slikt, som måst med gräl,

De andra gifta män befalla:

Kort sagt, man kunde båda kalla,

I alt et hjerta och en själ.

Hvem dristar ej min Fru! besanna,

Med mig ert kärliga beslut?

Men denna gång ser det så ut,

Som byggnings-värket torde stanna;

Också blef ingen bygnad mer:

Rätt gjordt: - jag gillar hennes ånger;

Hin männer tro! då tvenne gånger,

Man sig så lätt bedragen ser.

Vår Fru fann nu sin ägta maka,

Et hälft år gift, så spak och lätt;

Som då sit val vid altaret.

Han bugande kom at bejaka . . .

Också fortsattes byggnaden . . .



Elmire, mig tycktes lifligt skåda,

Med glada ögnakast bebåda

Sit öfverslag för Muraren.

"Gör Mästare, som jag beställer,

"Min bygnad färdig och til slut;

"Här har ni penningar förut,

"Och låt nu komma fler Gesäller,

Så fort som möjligt - Mästare . . .

Det klingar godt: - det mig behagar:

Din man, Elmir! til döde-dagar,

Lär i din famn sin himmel se.

Alt blir värkställdt, som Frun behagar,

Hvar Murare sig straxt infann;

Och första våningen uprann

Ur gruset innom fjorton dagar;

Men i detsamma sågs Elmire,

Helt tankfull stå och sig besinna:

Visst har hon något at påminna,

Som Folket än en gåta blir.

Kan hända, at hon varse blifvit,

Gesällerne fåfänga stå?

Som ej är rart at råka på;

Må ske, man Planen öfverdrifvit,

Och sig i något mål försett?

Alt detta skulle mig förtreta:

Men tyst - . Nu få vi skälet veta,

Sen hon sin harm tilkänna gett.
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Jag vill mitt hus i grund förstöra,

Bort Murare med alt ert skräp!

Ej mer bland buller, stoj och släp

En enda sten på platsen köra!

Och jag ej mera pengar strör,

För män som sina hustrur plåga:

Ej andra fins, - det vil jag våga . . .

Elaka Fru!!! ... du näpsas bör!

XVI

BIET OCH HÖNAN

Hör lilla du, ett ord på en förtrolig timma, !!!

Så börjades en gång en hönas dumma prat;

Så länge jag dig känt . . (stod hönan där och primma),

Du aldrig annat var än syslolös och lat.

Du aldrig annat gör än dina nöjen söker,

Och svärmande och yr dig mellan blommor kröker,

Och blommors lena must i svalkande behag,

Lär stort ej möda dig att prässa natt och dag.

På Näjlikan min vän! tar du din rosen-hvila,

Och stundom anstår dig åt blomster-löken smila:

Vor' jag ett Bi som du, detsamma gjorde jag;

Men, hvartil gagnar du, med alt ditt sörp och sila?

Nog, at hvar morgonstund, vi höns kring fältet ila,

Och rickta våra bon med ägg af bästa slag.
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Hålt! ropte Biet . . hålt at gäckas!

Du tror, - fast vid min gula vägg,

Jag ej som du för några ägg,

Väl tie gånger när de kläckas

Med en full hals ett anskri ger,

At ej min flit skal längre sträckas . . .

Se där min Bi-stock! - se dit ner,

Hvem af oss två mäst gitter röja,

Hvad genom konst och arbet sker;

Ty, när vi tyst på Blomman dröja,

Man minst på egen fördel ser;

Vi samla saft som honing ger,

At läckert gom och smak förnöja;

Ej bullersamt vårt yrke är;

Och skrike vi, vid solens låga,

När saften vi i kärlen råga,

Oss aldrig hesa, som du plär.

Så i din hjärna fäst och märk!

Vi hata alla glitter-värk!

Och den oss känna vill, han må i vax och kaka,

Flit, konst och ordning främst, för annat alt ransaka.

Också Naturen villigt har

Oss skänkt en gadd til vårt försvar,

Med hvilken vi dem giftigt stinga,

Som hvad de sjelva ej förstå,

Dock klandra fräckt och akta ringa:

Derför med dig vill jag betinga,

Gå dumma Höna - bara gå . . .
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0 gäck! - sjelfivåldig, plump och fri,

Du mot Apollos låf din hjärna envist sträfvar:

1 detta tankespel, som kring ditt mörker sväfvar,

Blir Skaldekonsten lik det fromma lilla Bi:

Och vill du åter sjelf vid Hönan liknad bli,

Så träffar Fabeln in, den ingens röst dig jäfvar.

Du spör hvad Skalde-konsten är,

Som ingen vinst och nytta bär:

Hur' kan den frågan företagas?

Du röner sjelf ju nog dess nytta hög och klar?

Hur dem ett ringa pund Naturen unnat har,

Igenom Skalders bild en Sanning kan updagas.

XVII

DEN DANSANDE BJÖRN

En Björn, som långlig tid måst dansa för sitt bröd,

Kom åter til sin skog, at sig en boning leta;

Knapt fans en enda Björn som ej sin tjenst tilböd.

Där innom Skogens lugn de tassande och feta,

Med fägnsamt mumlande djupt hälsade hvaran;

Och hvar som häldst en Björn en annan broder fann,

Så var hans första ord . . . ( en nyhet värd at veta)

Vår Nalle som du mins, - nej! Petz så lär han heta,

Nyss utomlands ifrån hemkommen är min sann.
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Vår Petz berättade, hvad han i andra Länder,

Utstått för äfventyr, - hvad häldst på resor händer,

Om hvad han sett och hört, och alt hvad rart som fanns,

Begynte därpå straxt, när talet föll på dans,

Som förr i kedjor ledd, han strök kring torg och gränder,

At kapprak dansa om en prägtig Polonaise.

De andra Björnars halt i diken, ljung och gräs,

Beundrade hans konst - så mjukt hvar sena kröka;

Hans tact och vändningar at härma och försöka,

Och villja gå som han, det var sin skam at öka,

Hälst knapt en enda Björn förmådde uprätt stå,

Och många lade sig längst efter marken neder;

Allt mera rak och hög sågs Petz i dansen gå,

Tills sist hans Capriol, dess säkra fall bereder : . . .

Fort packa dig din väg! blef här ett allmänt skri,

Du narr vill visa dig mer klok och stor än vi! . . .

Kort sagt, man tvang Herr Petz at lunka sina färde.

Fördölg din skicklighet, och vet et nekadt värde

Ar dig til värklig vinst, mot illska och förtal.

Ju mer du uplyst är, mer fruckta bland de Lärde,

At stråla från din högd med vett och snille-val.

Snart kommer du i rop - på nytt beröms du åter,

Det är väl ganska sant, - men afvund styr sitt värk;

Och just din skicklighet i hennes ögon, - märk!

Blir til och med ett brott som aldrig hon förlåter.
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XVIII

DEN FATTIGA GUBBEN

At en Rhinoceros - för en gång skåda få,

(Förtälgde mig min vän) - så gick jag ut, - hör på!

Jag röck utur min Pung ett blankt Tredalers-stycke,

Då jag till gallret kom, där Djuret fängsladt var:

Framför mig gick en man, som rikt sin cassa bar,

Som efter sin gestalt, i seder, mine och tycke,

Med hvad han ockrat ren i vinningslystna qval,

An tycktes skynda sig, at med en nidings hjerta,

Sin hufvud-bok nedsvärta,

I starka ziphrors tal.

Herr Orgon gick förut, - (förlåt jag bör påminna),

Jag kallar honom så, - som okänd än i dag:

Han går - hvad händer väl? För'n vi til gallret hinna,

Så möter oss en man, barhufd, och tom och svag,

Som skönt han oss ej bad sitt trångmål at besinna,

Ändå hans kropp, som mäst til hälften stelnad var,

Hans hufvuds darrande och andetrutna svar,

Hans anlet fromt och godt, hans hjessa sillfverklar,

Mer än all tale-konst på hjertat borde vinna.

Ack! ropte han, förbarmen er,

Jag äger ej en fyrk, jag ömt i stoftet ber!

Skänk mig en penning blott min törst at kunna stilla!

Och Gubben som jag tror, skall ej besvära mer:
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Ty Gud han torde snart min suck i nåder gilla:

Då säkert, i min död, hans himmel mig tilhör.

Ja! — gode Gud! min bön ju förr dess häldre hör!

Så voro Gubbens ord: . . hvad hörs den rike svara?

"Jo! vackert tungomål vid edra år min sann!

"Likfärgen på er kind tycks redan slagit an,

"Och Ni ber Pengar blott för at jemt plåga vara.

"Tvy! oförskämda gamla man! . . .

"Så at Ni äntlig vill nedlägga vandringsstafven,

"Och svimla ned i grafven.

"Den i sin ungdom spart, vet ni! - trots ödets skick,

"Han på sin ålderdom har både mat och dricka;

Derpå den Skurken teg och spottade och gick.

En tåre-ström utbröt ur Gubbens skarpa blick,

O Gud! mitt vittne du! — mer kunde han ej tala;

Men jag mig kände rörd; och at honom hugsvala,

Straxt gubben af min hand Tredalers stycket fick,

Som Djuret at bese jag ärnade aflåta.

Jag gick och ville ej han skulle se mig gråta,

- Hvad hände? bäst jag går i min enfaldighet;

So ropade han - ack! ack ropte han och gret,

Ni har misstagit er, slikt är för mig en gåta,

Er Penning är för stor.

Gif mig nu blott tilbaks, hvad ni tillräckligt tror

För at en styrko-dryck vid lifvets afton njuta.

Nej svarade jag, nej, altsammans dig tilhör:

Tag häldre Gubbe! - tag din flaska vin derför:

Dock i förtroende förrän vårt glam vi sluta,

Säg Gubbe hvar du bor.
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Han nämde mig sitt hem, och jag gick andra dagen

Att söka honom upp, behjertande hans nöd:

Jag nalkades hans säng . . . men hur blef jag betagen,

Då nyss en qvart förut han redan blifvit död.

Hans anlet samma mine uppå dess dödssäng röjde,

Så redlig som i går, då han sin hjessa böjde; . . .

En Psalmbok på hans bädd låg vid en kaka bröd.

Ack! om du girigbuk, den Gubben nu fått skåda,

Som aldrig af din läpp mer skrämd och bannad är;

Som kanske ren hos Gud, mot dig ett vittne bär,

At du kort för hans död ej gittade benåda,

Hans törst en svalke-tår.

Så talade min vän, och bad med uprörd stämma,

Mig denne Girigbuk offentligen utskämma,

Ehuruväl en man, som, då blott pengar nämns,

Alt annat ej förstår, i evighet ej skäms.



XIX

DEN BLINDA OCH DEN LAME

Af händelse på gatan mötte

En blind, en lam som stafven stötte;

Straxt båda trodde i slik nöd,

Den ena bli den andras stöd.

Hur ! skrek den Lame skall jag hjelpa?

Som, Gud nåd' mej! hvart steg vill stje.

Dock, syns du till ett företag,

Mer starka skuldror ha än jag.

Kom, på din skuldra mig at bära,

Så vill jag minsta steg dig lära;

Så blir din starka fot mitt ben,

Liksom min syn ditt ögas sken.

Den Lame sina kryckor svängde,

Och på den blindas rygg sig hängde;

Förent då gjorde detta par,

Hvad särskildt dem ej möjlig var.

Uti din brist, du lär och minns

At lyckan ej fullkomlig fins;

Men att dess ofullkomlighet,

Är Källan till samdrägtighet.



Om ej en ann den sällhet felte,

Som mig naturen mild tildelte,

Så skull' den tänka blott för sig,

Men ej bekymras stort om mig.

Spar Gudarna din tåre-gåfva,

Den ljufva vinning de dig låfva,

Och rika Skänk, märk, mins och vet,

Är, - njuten blott samdrägtighet!

XX

SPINDELN

Dryg af sin konst, man högbent såg,

En Spindel sig på tråden svänga;

Och från sin skira väf nedblänga,

Åt Silkes-masken där han låg.

Så upblåst, som i grälets vrår,

En lärd Pedant sig dråplig tycker,

Och bland de Luntor dem han trycker

Längst öfver hakan dammig går,

Och Skole pilten där han står,

Med bugad vördnad för hans nycker,

Knapt ögats halfva hälsning når.
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Vår blyga Silkes-mask, som nylig härom dagen,

Af husets husbonde blef til dess ro uptagen,

Bekikade en stund den fräcka Spindelns drag,

Och frågade til slut, - hvad väfver du för slag?

Hvad uslinge? tig du! blef Spindelns svar tilbaka:

Du kan blott med ditt prat, mig hinder förorsaka:

Min väf i evighet den trotsar tidens slut.

Knapt nu hans höga nåd, så svatsande talt ut,

Förn Kammar-pigans arm, med qvasten löst i näfven,

Drog från en dammig vägg, den hela SpindelvärVen,

Som nu med Spindeln sjelf försvann i en minut.

Ett fåfängt gyckleri, blir alt ditt digra vett,

När det sitt vackra bloss till verldens gagn ej tänder.

Säg! ropar en Pedant, den flit jag städs använder,

Ger den mig intet rätt at prisas vidt och bredt?

Nej - den ej mera värd, än mångens tråk och svett,

Som ej uplysnings-vis til någons nytta länder.



XXI

DET GODA RÅDET

En Yngling som af längtan brann,

At Ägtenskapets sällhet smaka,

Som vänners ömma omsorg vann,

I valet af en älskvärd maka,

Utbad sig af en gammal mann,

At med ett moget råd utstaka,

Den Fru han honom värdig fann.

Hvem? - hördes Gubben genast svara,

Hvem ni til maka välja bör?

I sanning svårt at er förklara,

Då frågans vigt mig sjelf uprör.

Ty i det valet märk och hör,

Så slug man också tror sig vara,

Likfullt man sig bedraga tör.

Om ni till sällskaps ro ert band,

Vid Hymens käpp och krycka binder,

Så välg en Nymph från Cyperns strand,

I tunna flor med rosenkinder;

Men är den frågan nu för hand,

Om Guldets lystnad väcker hinder,

För edert hjertas sälla brand:



Så vill dig Ungersvän jag råda,

Sök dig en Brud båd' rik och grann;

Men vill du dig uplyftad skåda,

Til rang och tittlar, så väl an:

Glöm att du bättre Flicka fann,

Och välj dig genast i din våda,

En dotter af en mägtig man.

I detta fall o yngling lär,

Ditt val at länge ej upskjuta;

Men om din längtan innebär,

Til själens frid en himmel njuta,

Mer än de sinliga begär:

Så bör en Brudsäng innesluta,

En Fru som lärd och vitter är.

Här blängde Gubben åt en sida,

Och gick och smålog och såg ner:

Vår Yngling at hans prat bestrida,

Utbrister - Gubbe! jag blott ber

Om råd bli gift, och nögd - med mer.

Ack, inföll Gubben - så til vida,

Ar bäst ni aldrig gifter er.



XXII

DET LYCKLIGA ÄKTENSKAPET

Äktenskapets Gud all ära!

Hvad jag tänkt at hälst begära,

Lyckligt vis mig lämnadt var.

Jag fått tvänne vänner skåda,

Som från ångrens köld och våda,

Lefde sällt ett äkta par.

Bådas barm en eld förente,

Hvad hon ville, han ock mente,

Hvad hon skydde, han försköt,

Qval som hjertan sorgsna göra,

Kunde deras lugn ej störa;

Kärlek lifvets bojor bröt.

Som han ingen stolthet hyste,

Och hon ej högdragen lyste,

Rådde hon ej mer än han.

Rådande, - dock ej til plåga.

Stridande, men med en låga,

Som af enig villja bran.

Stadde i vår bröllops-våda,

Våra fel vi minst förråda,

Men förblinda ögats val;



Så blef här tvärtom at finna,

Deras bröst upriktigt brinna,

Deras hydda fri förtal.

Sista dagens afsked sårar,

Sista kyssen skänkt med tårar,

Röjde hjertats trogna plickt.

Båda dö. - när? - jo beklagen!

Veckan efter bröllopsdagen,

Eljest detta blef en dickt.

XXIII

SJELFMORDET

Kom Yngling, at en bragd beskåda,

Som ögats källor prässa tör,

Och lär til hvad bedröflig våda,

Dig könets ömma dyrkan för.

Ett mönster i all ungdoms lydnad,

Sin gamla Faders tröst och staf,

Som tidigt klädd i dygdens prydnad

Stort hopp om bästa framtid gaf;
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Den Ynglingen på kärleks-vägen,

Jämt fölgde sin Climenes spår;

Han suckar - men hon obenägen,

Förbi hans djupa knäfall går.

På knä sin klagan än han tyder,

Climene svarar - lämna mig!

Godt ropte han: - Väl an! jag lyder,

Och vill för evigt lämna dig.

Straxt vild och blek han värjan blottar

O! hvad förtvifladt ögnablick!

Beser dess spets, åt hjertat måttar,

Men stack den långsamt in och gick.

XXIV

OCKRAREN ELLER PROCENTAREN

En Ockrare i tysthet nådde

En Grefligt stor förmögenhet,

Til hvarss förkofran, hvad man vet,

Ej flärd och egennytta rådde,

Hvarom han sjelf ock ofta skröt,

Och edligt hördes sig uttrycka,

Det all sin rikedom och lycka,

Af Guds välsignelse han njöt.



Nu, för at ej sitt hjerta neka,

Dess frid och tröst i tack til Gud;

Kan hända ock den högstas Bud,

Til vedergällning at beveka,

Väckt af ett blödigt tanke-qval;

Så ville mannen sig förbarma,

Och åt de fromma och de arma,

Uptimrade ett Hospital.

Med suck han sina ögon sänkte

I stoftet ned til kalk och grus;

Men bäst han fullbygdt såg sitt hus,

Och kring dess murar gick och tänkte,

Hur han sig himlen värdig gjordt,

Til tröst för uslas ångst och qvida;

Så smög sig oförmärkt på sida,

En klyftig skalk förbi hans port.

Den Girigbuken bör man veta,

Oändligt gärna tyckte om,

At samma vän och hvem som kom,

Förmådde i hans plan utleta

En rik upfinning, prakt och smak;

Han frågte straxt med glättig ifver,

Om ej hans hus för arma blifver,

Stort nog til flyglar, rum och tak.

Jo ! hvarför icke det min Herre!

Blef denna vännens korta svar;

Ert hus beqvämlig tillflykt har,

För gamla, usla, små och smärre.
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Dock vet ni, inföll han och log,

Om alla skulle där inrycka,

Som ni förstört til bröd och lycka

Så blef er byggnad liten nog.

XXV

RÄTTEGÅNGEN

Processer blir vår verld ej qvitt:

Men om dem vore möjligt hindra,

Hvem skulle då i mitt och ditt,

Vår klagan rätta, lätta, lindra?

Naturen sjelf i strid, oss lärt,

At tungt hvarandras lugn bestrida;

Därföre Bror med hand i sida,

Håll ditt förtryck ett intet värdt;

Men af hvad Lyckan dig beskärt,

Gäck ej - en fyrk at eftergifva,

Ty rätt skall altid rätt förblifva.

Hvad Granne! - denna åker-ren,

Tror Ni til eder rågång höra?

Låt bli at på den strängen röra,

Den har ej minsta sannings-sken;



Ert misstag flere vittnen röja,

Och ängen til min åker låg,

Långt förr än man de Svenska såg

Kring våra fält Baneren höja.

Nej Granne! - vet, Ni irrar er,

Tillåt i korthet mig at säga,

At ren och gräs mig ägnar äga,

Och förr jag mig förnögd ej ser.

Rättvisan skall min talan föra,

Och Lagen freda tomt och jord.

Så ifrar Kuns, i brutna ord,

Med hatten hörnad på ett öra.

Nej, för n man renen från mig tar,

Förr fly mitt tjäll med eld i knuten;

Förbittrad mannen i minuten,

Til närmsta Stad på vägen var;

Nu sågs en viss Herr Glimph framriden,

I ämbets-mål, på samma stråt;

Den hinner han och hastar åt,

Som åt sin Advocat den tiden.

Hur' är det möjligt frågar man
At Kuns til fot hann fältet vinna,

Och Glimph i spårrad sträckning hinna?

Mitt svar ej annat blifva kan:

För sådant snack i frid mig lämna,

Ej list och gräl än var min sed:

I vidrigt fall skall på min ed

Jag för Herr Glimph ert ofog nämna.



Jag svarar er ännu en gång,

Kuns värklig hann Herr Glimph vid vägen

På hatten lyftande, - förlägen,

At fatta i hans betselstång:

Hör skrek han högt, en sak att säga!

Andtruten, stammande och blek;

Min Granne är en man af svek,

Han anspråk gör min jord at äga.

Ty, tänk, den smala ren Ni vet,

Som mellan våra åkrar sträckes;

Så, om Herr Glimph mig höra täckes,

Ar den ett mål till min förtret.

Den narrn påstår sig trygt at äga,

Hvad ingen ann än mig tilhör,

Men jag med skäl den trotsa bör,

Som djärfs min rätt at öfverväga.

Jag vill er ge min bästa ko,

Därtil sex kappar hafra lägga;

Här hördes hästen lustigt gnägga,

Med krummad hals och blixtrad sko.

Var såleds god och mig bejaka

Min Herre eder hjelp och tröst:

Jo gärna med ett villigt bröst,

Blef svaret af Herr Glimph tilbaka.

Er Granne, på min ära han,

I saken minsta undflyckt finner,

At Herre Ni har rätt och vinner,

Af edert tal inhämtas kan.
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Så stämm er man, stor sak at röja,

Mitt vunna låf i mången tvist,

Slikt passar mindre er Jurist,

Dock torde rycktet er förnöja:

Det, på en tid af tjugu år,

Ej minsta sak jag vänt mig tappa,

Er rätt vid hvar Instantie trappa,

Bevakas skall så långt jag rår,

Nog lagklok för at er försvara;

Straxt Glimph han hästen sporren gaf,

Håll, inföll Kuns, ... af löften slaf,

Var säker om mitt löfte bara.

Hvad uprop, skjutsningar och språng?

Fullt många ris af papper skrifves;

Och halva Byn til Tinget drifves,

Som vittnen under vitens tvång.

Ren fem och tjugu straxt framförde,

Aflade eden på det sätt:

At efter all urminnes rätt,

Ej Renen til hans ägor hörde.

Hvad! Kuns? din sak anser jag slätt,

Som sällan Lagens bokstaf frågar,

Dock i förtroende man vågar,

At tro dig om så lagom rätt.

Imedlertid fler utslag fällas,

Och Kuns jämt tappar med förtal;

Glimph muntra upp din Principal

Och låt Processen ej inställas.



Fullfölj Er klagan ort från ort,

Hvars slut jag til Er fördel tvingar,

Dock Herre! - någon ting som klingar,

Gör i min ficka - all ting gjordt.

Kuns sänker sig i gäld och fara,

Inunder hela fem års strid;

Men hvarföre så långlig tid? . . .

Därtill må de Lagkloke svara.

Nu ändtlig Domslut fälls en dag,

Hvad tyckes Er? - tänk Kuns har vunnit,

Stor sak, fast ur hans hand försvunnit,

Båd hus och jord vid klubbans slag.

Nog af hans Advocat lärt skrifva.

Och åker-renen slutlig vann;

Lär af min tvist, lär ropar han,

At rätt skall altid rätt förblifva.
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DEN UNGE TRÖSKAREN

En Tröskare i gräset satt,

Bredvid sin kruka mjölk och kaka,

Men mjölken ville intet smaka,

Och brödet bröts än mindre gladt.

Tungt i det gröna han sig sträcker,

Sig sjelf ej nog beklaga kan,

Och suckande tre gånger han,

Ur blomstrens skygd sitt hufvud räcker.

Ja, himmel! utbrast han, — en sak,

Mig stort bekymmer borde gifva . . .

Hvad skall af dig med tiden, blifva,

Som aldrig når ditt egit tak?

Tvärtom, jämt i husbondens Lada,

År ut och in du måste stå,

Med Slagan Säden sönderslå,

Och Skylarne på fältet rada.

En Bygdens Kulla till din Brud,

Dig höfdes vinna för all möda,

Men du, din narr, mot ringa föda

I logen står med dammig hud;

Och får knapt tid hvar fjorton dagar

På Krogen nå en styrko-drick,

Långt mindre hugnas med en blick,

Af den ditt öga hälst behagar.



Och du är ung min käre Hans,

Och läsa kan du väl och skrifva,

Och Tröskare vill du förblifva,

Liksom ej högre Lycka fanns.

Tänk, om i valet af en maka,

Du Inspectorens dotter fick?

Hon är ju rik och skön och qvick,

Och skicklig at ditt tjäll bevaka.

Gift dig med henne, ty då kan

Din Lyckas Sol bli högt upskriden,

Och du min kära Hans med tiden

Bli hälsad Inspector som han;

Då mägtar du din kalfstek skära,

Och sitta med ditt stop i lag,

Näst Probsten främst, . . . ack ack! om jag

Blef Inspector! . . hvad vinst och ära.

Bäst han i gräset vred sig om
Såg Hans en skymt utaf sin Sköna,

Så nigande uti det gröna,

Som af en händelse hon kom.

Doch långt ifrån hans fjät undvika

Dess skugga dyrbar blef och säll;

Ty fostrad', så i Bonde-tjäll,

Som i Palats, de Sköna lika.



Hans, med en len och smeksam hand

Drog Nymphen löst i gräset neder,

Dess bröstduk öfver halsen breder,

Så sirligt som i något land

En Ädling sjelf det skulle göra;

Dock med den skillnad, där hon låg

At hvad ett blygsamt öga såg,

En dristig hand knapt nändes röra.

Kort sagt, vår Hans ej dölja kan,

I bön och blickar blodets låga,

Den Skönas hjerta blef i fråga,

Som lika öfvervunnet bran.

Till dess i Byn det alla veta,

Hans, som sitt låga Stånd förtröt,

Af Inspectorn den lyckan njöt,

At genast få Hans Svär-son heta.

Knapt Hans sin ägta säng besåg,

Förän helt hastigt genom döden,

Från Syssla skild och tid och öden

Hans rika Svärfar jordad låg.

Hvem borde nu vid Graföls-kannan

Lyckönskas till en lycklig man?

Herr Hans, förmodeligen han.

Som Måg i huset, ingen annan.

I snabba steg, straxt från sitt hem,

Gick Hans Districtet at bevaka;

Men om en fjerndels stund tillbaka

Sågs han upeldad i hvar lem.



Än pulsen flög, än hjertat kläckte,

Till dess med myndigt ögonbryn,

Herr Hans som Inspector i Byn,

Sin lata rygg på bänken sträckte.

Så i Parnassens Lärda chor

Sen en Student den äran hunnit,

At han Examen öfvervunnit,

Sin höghet ojämförlig tror.

Och då en hälsning framför alla,

Den Skönas Bud vill honom ge;

Och han hör Pigan nigande

Sig första gång Herr Doctor kalla.

Likså upblåst, ~ med myndig ton,

Gick Hans på gålfvet fram och åter,

Til dess at dörren man uplåter,

För en lyckönskande person.

Hvad qval det högfärdshjertat klämde,

När innom farstuqvisten steg,

Skolmästarns Adelheid och neg,

Och honom Inspector nu nämde.

I detta önskans föremål

Han af sin framtid sig berömde,

Åt Stek hvar dag och drack och drömde,

Bland muntra Gästers plumpa skrål.

Omsider molnet solen skymmer,

Med motgångs-dimmor, storm och svall

Ty hvilken dödlig i sitt kall

Ar nånsin ledig från bekymmer.
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En tid därefter sågs Herr Hans,

Af ledsnad hemsk och nederslagen;

Och i sin önskan högst bedragen,

Som mera vådlig nu befans.

Jag, utbrast han ej heder saknar,

Har hus och gård, - men ändå jag,

Ar en förlorad man hvar dag,

Som til förtret och oro vaknar.

An tilhör mig bland Böndrens gräl,

För dem i mitt District ansvara,

Där Amtmans snäser mig förklara,

En dem oskicklig lumpen själ.

An rägna skälsord mot min ära,

Af de fördömda knecktarna;

Och ofta måste jag fördra

At de til afgrund mig försvära.

Ibland på fler än många sätt,

Villrådig nog hvad jag bör göra,

At ordningar och bud utföra,

Och noga vårda rotens rätt.

Så om jag Böndren ger en skrapa,

Straxt brummar Bonden stursk och lat,

Men öfverser jag och är flat,

Begrina de mig som en apa.

I sömnens sköt, som lycklig man
Förr van at trötta lemmar sträcka,

Nu största gäck mig dristar väcka;



Och händer det af ingen an,

Så är jag i det ägta-bandet,

Af hustru min förfölgd hvar dag . . .

Mitt första Stånd tillgriper jag,

Och dör som Tröskare på Landet.

Hvem vet, om den som mägtigt rår,

Och stolt af band och anor blänker,

Om han med Hans ej lika tänker.

Och månne den, til fots nu går,

Som tröttad ses sin bana tråka,

Ej kanske skulle missnögd åka,

Och hända kunde lättlig nog,

At mera gladt ett hjerta slog,

Förn Furstens nåd det fått ärfara. . . .

Så märk och mins missnögda skara,

Ju högre Stånd ju mer besvär:

Mins - ofta den minst lycklig är,

Som mängden tror mäst lycklig vara.
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XXVII

BEATA ELLER DEN ANDÄKTIGA FRUN

En Fru, den i vår Stad en Ängel nämnas bör,

Så ärbar til sin mine, som i den drägd hon snöras:

Hvars läppar aldrig ses förutan andackt röras:

Säg, om ej denna Fru en Skaldesång tilhör?

Hur' ljust och lärorikt at hennes vandel blotta,

Knapt vaknad gläntar hon på sängens öfverdrag,

Förrän til morgonbön, klädd innan klockan åtta,

Hon sjungit ren sin psalm för den ingångna dag.

Nu, fast vår Fru til år det sextionde hunnit,

Hon Gud ändå hvar dag, om kyskhets dygden ber;

Och fast af hunger tärd, hon snålt på maten ser,

Likfullt så frågar hon, om måttlighet försvunnit;

Och änskönt längsen trött af ägodelars rof,

Och sen på panters mängd hon rika räntor röfvat,

Ändå i stoftet sänkt, dess hjerta högst bedröfvadt,

Upger sin suck till skyn i klagan och behof.

O! hvilken trogen själ med blödighet och heder!!!

Två gånger året om hon läser Bibeln ut;

Och genom detta nit sitt tjenstfolk hvar minut,

Mot afgrunds raseri ett heligt lugn bereder.
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Hvar dag tolf Psalmer sjungs andäcktigt utan tvång:

Hvem kommer? - jo en man med blottad hjässa niger;

Hvad? oförskämde man! som innom tröskeln stiger,

Kanske du störa vill Beata i sin sång?

Nej! bort vid hennes bön all jordisk vinst och villja!

Gå uslinge - gå bort, så hungrig som i går!

Märk! hennes bröst uplyft til den i högden rår;

Och du det hjertat näns från Gud och Änglar skillja,

För at dra ur dess pung din tåre-penning opp.

Beata himlar sig - vid sång upbäres maten,

Til bords hon ren sig satt, och ösande ur faten,

Fördömmer vid hvar rätt de svåra tiders lopp.

På porten bultar en: lås upp: stig in och svara:

En Gumma, nådig Fru, - som aldrig ett Guds-lån . . .

"Hvad angår mig er svält, ut straxt, gå härifrån!

"Bör jag innom min dörr ej obesvärad vara?

"Men vid hvar sked til mun af eder plågad bli:

"Säg, är det intet sant? - Ni sjunger ej och beder:

"Var from, betänk er plickt, och jag försäkrar eder,

"At Herren glömmer ej de sina, kära Ni!

"Emedlertid min vän på porten er förfoga!

"När Gumma såg Ni mig gå kring och tigga? hvad -

"Derföre flyn til Gud, hvar en uti sin Stad.

Dock är vår Hedersfru ej just så sträng och noga;

Man tror, at hon kanske, ej ömmar dygdens lön:

Ack nej - de fattiga går hon med råd tilhanda,

Förmanande en hvar, af en ingifven anda,

Med förebråelser, om idoghet och bön.
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Kan bättre Skriftens bud en himlens vän påminna?

Och med sin sista Skärf, vis mig, mer hjelpsam Fru!

Caution och säkerhet . . . och Summan äger du -

Nej aldrig i vår Stad gret en olycklig qvinna,

Som ej i nödens stund hon delat af sin lott.

Ack ja! Beatas bröst är känslofullt och godt:

Stor sak låt afvundsstygn i dina fjät utbrista;

Ej nog de lefvande din fromhet röna jämt,

De dödas låga stoft du lika frid bestämt ....

Säg, dör väl minsta barn, där du på lock och kista

Ej med din egen hand af buxbom krantsen fäst.

Och då du snyftande den vackra blomman fäster,

Hvad hvilka, menar du, de sorgsne grafölsgäster?

Jo, alla med en mun: Beatas krants var bäst!

Se, hvilket Crucifix! i vördnad til vårt sista,

Hvem skänkt så dyrbar Bild? - Beata ingen ann:

Ack öfverlever hon min dödsdag, så min sann,

Helt säkert låter hon försilfra då min kista.

Hon Predikstoln förgyllt och Altaret beklädt,

Och vill i Herrans namn, fast onda tungor smäda,

Ännu den tredje gång dem pryda och bekläda,

Och ett så christligt värk till nästa Påsk afmätt.

Likfullt hon förebrås och döms för den uptäckten,

At högmod grunden är, hvarpå dess dygd beror:

Dess själ emedlertid röjs lika klar och stor;

Hvem var den hedersfrun, som sist uti Collecten,

Med handen långsamt förd, i håfven stack ett bref?
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Det Fru Beata var, och lånet Herrans blifvit:

Ty, när hon nånsin ger, är alt af hjertat gifvit:

Rår hon för, om dess skänk alt folket varse blef?

Gif lastarenom rum, ditt värde att förringa:

Låt Slösarns fräcka skämt föröka dina qval,

Som skulle för din synd, i ockradt Capital,

Du stadd på grafvens brant, med Himmelen betinga,

At undangå hans blixt i sista steget ner,

Ja, låt Bespottarn fritt med dina vänner prata,

Hur' du updicktar brott, andäcktiga Beata,

Och sölar med förtal, hvem hälst du vill och ser,

Och med all möjlig köld, hur' fyllest du fullkomnar,

Din hämd mot armas rop i nödens kulna vrå,

Som vore all din dygd, ett skuggvärk. - Men ej så:

Du bedjande står upp, och sjungande du somnar.



XXVIII

KORTHUSET

Ett Barn en gång en kortlek fann,

Hvaraf dess bygnads-plan uprinner;

Det längtande knapt andas kan,

Förrän sitt hus det färdigt finner.

Där står nu huset rest, lull lull,

Men ack, hur' oförmodadt händer!

En plötslig stöt slår gafveln kull,

Och til et intet alt förvänder.

Ja, Barnets mor, det slår ej felt,

Vid Uombre bordet mindre ryser,

Sen hon sin sista sats förspelt,

An denna lilla oro hyser.

Dock hvem vill mista mod och hopp?

Sig Barnet tycks små ängsligt råda,

Et annat kort-slott resa opp,

Likt det förstördas prackt och våda.

Bäst blodets ångst förifrad rår,

Och samma Slott på nytt sig visar:

Hvad Barnets varma hjerta slår!

Och hvad det gladt sitt värk beprisar!



Nu, skall mig aldrig hända mer,

At slika olycksfall förbida;

Bord, skrek vårt barn, stå jämt jag ber

Och vicka ej på kant och sida.

Ja, huset stod nu oförbytt

Vid barnets tvång i blod och leder:

Det längtade få se et nytt,

Och slog med våld sitt korthus neder.

Du Lyckans flygtighet besvär,

Men glömmer all din tanke-styrka:

Föränderlig vårt lynne är,

Och tingen denna sanning yrka.

Af Lyckans håfvor dem vi nå,

Til hjertats mindre ro kan slutas;

Och feltes de ej då och då -

Hur' skulle nya nöjen njutas?
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XXIX

ENKAN

Dorinde, en viss Fru, kär i sin unga man,

Mer älskansvärd hans famn, än hon sin egen fann:

Hur mera älskansvärd? - blir afvunds lömska fråga,

Med et föracktligt skratt. - Dock jag vill vadet våga,

En sak, helt tydligt, klar, som löjet häda kan,

Uphör til sin natur ej derför vara sann.

Nog af, at dödens arm ej höll sitt slag tillbaka,

Men från Dorindes bröst dess mer än trogna maka
Så tidigt hädanröck. Ja! hvem afskildra kan,

Den blick, som yr och vild i ögats blundning brann,

Och all det tåreqval, som spridt vid nervers sveda,

Sågs intil raseri Dorindes känslor leda.

Nej, fåfängt på min duk min pensel teckna må
De smärtande besvär Dorinde kände då.

Hon som nyss för en stund, beklagansvärda maka!

Til sängen drog sin man och henne han tilbaka,

Af lif och hälsa närd - nu honom sucka hör,

Til dess han dignande i hennes armar dör.

Förgäfves ur dess famn den bleka skuggan rycka,

Den hon med häftighet sågs mot sitt hjerta trycka:

Tils Prästen äntlig kom, af vänner fölgd och slägt,

At lindra med sin tröst dess sorgsna andedrägt;

Men ack, ju mer han fromt sin Bönebok uplåter,

Til lugnad för dess själ, mer ropar hon och gråter.

Nedlutad, blind och stark i vridna händers qval,

Ett ouphörligt ack! var hennes enda tal;

Och strida tårars flod snart hela dygnet runnit.
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Imedlertid bestört dess granne sig infunnit,

En ganska skicklig man uti sin profession,

At snällt i träschnitt likt afbilda hvar person.

Han såg Dorindes gråt af honom dels begära,

Och dels han som en vän, den salig man til ära

Och minne af hans stoft - sjelf fattade beslut,

Att konstrikt uti träd dess bild straxt hugga ut.

Ja Konstnärn lyckligt vann med snabba händers möda,

At Bilden färdig se, och den på fötter stöda.

Nu Stephan uprest stod, uthuggen, plump och rar,

I all sin kroppsgestalt och det så lång han var.

Ett mästerstycke snart plär allmän längtan båda:

Också alt folket lopp at denna Bild beskåda;

Ack himmel! skrek en hvar som Stöden nalkas fick,

Ja, det är Stephan sjelf! Så lik sig där han gick,

I ställning, mine och alt narracktig som i tiden. —
Nej! se dess sneda käft till öronen upvriden!

Men hvad han är sig lik! I sanning är det vist,

At han såg just så ut, då han stod fadder sist.

Man klumpen nu upbar för at betracktad blifva,

Som den där endast tröst åt Enkan kunde gifva;

Den fördes och med flit til andra våningen,

Hälst Herrn och Frun ett år sin boning haft i den.

Här inneslöt hon sig vid dörrens glänt så sagta,

At innom samma rum sin Stephans Bild betrackta,

Och ansåg för en plickt, i tårar utan tal,

At evigt honom värd fördubbla sina qval,

Och åt hans kalla Bild sin varma ^råt förära.

Hvem kan väl högre prof af könets dygd begära?
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Dorinde så bortglömd i flere veckor satt,

Där hon som jag försport af sorg och klagan matt,

Knapt orkat med sin fot til fenster-posten stiga:

Med ingen annan tak än med sin hund och piga,

Tils äntlig hon i dag af en nyfiken håg,

För första gången klädd, ut genom fenstret såg.

En främmande person i ögnablicket stiger

Fram til Dorindes port, där pigan ler och niger:

Hör! skrek hon läspande — hör kära Fru, kom ner!

En Herre ung och rask här om den äran ber,

At tala få med Frun och någon sak berätta:

Så vacker om ej mer, som salig Herrn för detta;

Gud vet hans ärende, men fåfängt kära Fru,

At han mig det förtror: - hör! svara honom du,

Inföll Dorinde tungt, hvad hälst du kan påfinna;

Men jag gå från min man - nej, bort så trolös qvinna!

I korthet mit förfall ursäkta bäst du kan,

Och säg mig ligga sjuk af sorg för salig man;

Som ej är underligt - nej! kära Fru! så svara,

Det går omöjligt an, ärindra sig nu bara,

Han Frun i fenstret såg; och jag ej annat ser,

An at Frun sjelf får låf i trappan stiga ner:

Förr går han ej sin väg, som meningen lär vara,

An någon sak af vigt han först fått uppenbara;

Och derföre mitt råd at Frun nu genast går.

Bestört den unga Frun med fålda händer står:

Omsider med et språng är hon til Bilden borta,

Med den hon endast sökt sin sorgedag förkorta:

Omfamnar den och går ned mot den främmande.

Hvem är väl då den Herrn? - jo men en Friare:
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Därom oss bäst besked lär pigan kunna göra,

Som lystnat oförmärkt, fast ej et ord at höra,

För gråten af vår Fru i flor och fållar spänd.

Men än är Friarn qvar, och månan längsen tänd —
Månd' tro han vill som gäst til qväln bli qvar och spisa?

Dorinde återkom med någon tröst och lisa:

Också tycks tid en gång at från den Bilden gå.

Hör Lischen sade Frun, hvad utväg för oss två?

Den Herrn enträget vill sig vid mitt bord inställa:

Ej Lischen annat råd, än at vi straxt förvälla,

Just i fullt flygande en kanna norss, vet du;

Och därmed går jag in - gå, gå, min söta Fru!

Straxt Pigan öfveralt i minsta skrubb nu söker,

At finna någon ved — men hur' sin rygg hon kröker,

Ej minsta sticka fins - villrådig hon till slut

Ber innom dörrens glänt Dorinde komma ut.

Min Fru! - ack hviskar hon, jag måste mig beklaga,

Till Fisken ingen ved bland spånorna at taga:

Kanske man Bilden tar från öfra våningen,

Som torr och brännbar är, och sönderhugger den?

Hvad! Bilden? Lischen - nej - bevar oss, - fast må göra:

Onödigt ock med mig at all ting mer rådgöra;

Doch Bildens grofva klump min styrka öfvergår;

Kanske, vet Frun, man den ut genom fönstret far.

Försök, så slipper du den hugga först och trafva,

Men ack! när jag härnäst kan gladt den äran hafva

Den Herrn se i mitt hus, så är min klagan slut -

Straxt fönstret öpnades och Stephan störtas ut.
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XXX

DEN ÄDELMODIGA RÖFVAREN

Ej långt från Londons Stad, en man til fots där gick,

Som straxt en Röfvare på fältet varse blifver.

Den arma mannen hemsk, med en medömkans blick

I djupa bugningar sin ångst tilkänna gifver:

Min Herre, sade han, mitt lif för Guds skull spar,

Jag aldrig gjort er ondt, men vill af hjertat gifva,

Hvad edert ädelmod mig täckes föreskrifva,

Doch för i dag vet Gud, jag ingen skilling har.

Jag går til Staden nu; min Herre sannerlig,

At undfå tio pund, en mig tilhörig Summa;
I morgon är jag här, det vill med ed jag tumma,

Och dela den med er - så sant Gud hjelpe mig.

Välan! blef Röfvarns svar, du svurit, gå din gång, -

Jag tror dig - lycka till at dina värf uträtta.

Hvad hände? - om en stund kom mannen, fri allt tvång,

At med en glättig syn ett redligt hjerta lätta:

Tilbaka se mig nu - se säger han, se här!

Jag gissar att er brist mer stor än min kan vara.

Se här de tio pund, - jag såleds nu begär,

Att ni min gifna ed för upfyld vill förklara.
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Med blygsam mine och röst framträdde Röfvaren,

Jag ej förlorat har, utbrast han under smärta:

Tag edre penningar, behållen dem min vän,

Hvem kan en dygd så klar med minsta skugga svärta.

Så röner största Skälm, den ljufva Sanningen,

Att samvetsfrid och lugn tillhör ett redligt hjerta.

XXXI

DEN SJUKA FRUN

Hvem kan de onda ting uptäcka,

Som hälsans ljufva dagar stäcka?

Dock bör man känna dem, -
ty mer

Man dessa källor råkar finna,

Från hvilka våra qval uprinna,

Ju lättare man säkert ser,

Det onda af sig sjelft försvinna.

Sin Gubbes ögnalust, den hon sitt sälskap gaf,

Sulpitia, ganska skön och varm som Junii-dagen,

Gick munter på visit, men kommer hem nedslagen

Och med en bleknad kind i soffan svimmar af.

Hvad ryckningar? - på stund dess snörlits-band uppsprätta,

Sex händer om hvaran, straxt räcka sax och knif;

Men märk det fordras tid, at ett fiskbenadt lit

Ifrån en skönhets-tvång i ögnablicket lätta.
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Den arma mannen hemsk i gråt och hufvudbry,

Helt billigt denna syn må ängsla och förskräcka:

För tidigt, och med skäl, at hjertat skulle kläcka

Vid första makans bår, med känslor för en ny.

En Doctor sändes bud: och Doctorn kom, hvad hände?

Ned vid den sjukas säng han myndigt sätter sig;

I djupa tankar sänkt, liksom han sannerlig,

Mot sjelfva dödens gift ett hälsomedel kände.

På pulsen tager han, och sirligt efter tact

I små afbrutna steg ett tankspridt hufvud sänker:

Af hjernans villor yr, han gissar och han tänker,

Hvad dess Recepte-bok i detta ämne sagt.

Men för at i en hast sjukdomens utbrott tvinga,

Den unga Esculap å nyo pulsen rör,

Och stirrande begär, at man vid sängen bör,

Åt honom straxt ett bord, och bläck och penna bringa.

Han skref- och drängen sprang, då mannen gråtögd tar

Den vidt ärfarne Herrn afsides at förnimma,

Hvad slikt betyda vill i en så vådlig timma,

Då Doctorn leende ger honom detta svar:

"Den saken dör med mej - pass på at suckar draga:

"Ni frågar fortfor han, hvad ondt er hustru rör?

"Jag fråga må igen. - Om er ej fägna bör,

"De tecken då som hälst sig unga Fruar klaga.

Men ack hvad liflig eld i Gubbens ögon brann,

Vid en så glättig post den förr han aldrig brutit.

En natt var nu förbi, sen Frun Decocten njutit,

Dock utan at dess dryck til hjertats lisa rann.
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En annan Doctor söks, som genast budet följer,

Och med en mulen blick sig bugar vid Paulun:

Han ser hur' det står til och hur' den sköna Frun

Beklagligt kopporna i blod och vätskor döljer.

Sulpitia! - ack min Gud!!! - först pjunka i grossesse

Och sen af kopporna olyckligt läggas neder,

I gode Herrar! - nej - pass på - för alt jag beder,

Pass på med er Decoct - förvisso utom dess

Helt säkert en af er misstager sig god Herrar -

Nej öfverlämna blott min Fru åt sin natur,

Ty i hvad sjukdom hälst, så fruktar jag er cur,

Långt mera än alt ondt den sjukas nöd förvärrar.

Min Herre! tålamod, - hon til och med i dag

Er Fru - kan bättre må och fram till soffan skrida . . .

Men fåfängt mannen går från hennes säng och sida:

Tvärtom - i hvar minut och vid hvart klockeslag,

Han hundra gånger spör om hon sig bättre finner? . . .

Ack! grillerfulla man! betänk den saken klar, . . .

Ni nödgar eder Fru til frågor, tal och svar,

Naturligt at deraf dess blod mer mattadt rinner.

Hon liksom tala vill och stint på täcket ser,

Det hennes kalla hand i dun och blommor plockar;

Ren af dess brutna röst, och hårets däfna lockar,

Tycks dödens kulna skymt updagas mer och mer:

Snart nog min Herre snart - dock lät er sorg sig sakta,

Snart eder Fru mer frisk än någon af oss mår,

Snart Caron kikande med sträckta årar står,

At fri från plågors qval Sulpitias skugge frakta.
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Hvem klappar! - kom slå vad! at Doctorns åkdon höll:

Men nej - det Skräddarn var, som bar så fint inknuten

En prägtig Negligée, i röda våder bruten,

Så rosenröd couleur i ögat aldrig föll.

Sulpitia som nu hör hvad tjenstefolket svarar,

I sängen reser sig och ropar matt och blid,

Den Skräddarn han kom just i rätt behaglig tid:

Kanske min döds-habit i knytet han förvarar.

Ja, som ni sjelf nu ser, min gode Mästare,

Så kanske innan kort är min förvandling nära:

Dock om jag lefva fått, så ve mig på min ära

Om jag mig ej bestält en dylik negligée.

Precist af samma tyg - ni sydde - observera!

Åt en viss Fru en Robe, som Mästarn sjelf ju vet —
Men ack! hvad är vårt lif? - alt är fåfänglighet:

Gå Mästare! - farväl - vi råkas aldrig mera.

Men gif dig dock tilfreds, du högst beklämde man,

Du hör ju at din Fru än orkar muntert tala;

Och hvarför må ditt bröst ej hoppets lugn hugsvala,

Då än ett andedrag dess lunga flåsa kan.

Ja, Skräddarn går sin väg, sitt ärnde at utföra

Och mannen honom tyst till porten fölgde ned;

De taltes vid en stund, tills Skräddarn med en ed,

Förbandt sig än en gång att plagget färdigt göra.

Också mot Skymningen han snällt tilbaka var,

Där Fru Sulpitia låg i sängens täcken vriden.

Hon leende beser den nya drägt af siden,

Som Skräddarn i en duk väl gömd och inlagd bar.
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Han duken vicklar ut - hvad granlåt! - på min ära,

Ett så förträffligt tyg - man näpplig köpa får

Men hvartil tjänar alt, när hon ju ej förmår

I denna verlden mer det rika plagget bära.

Ack! sade mannen, ack!!! med knäpta händers bön,

Min Ängel! jag gaf alt af hela min förmåga,

Om blott jag såg dig frisk på gålfvets tilljor tåga,

I denna glada Skrud, som dagen sjelf så skön.

Ja! svarade hon - ja! - så sjuk jag än må vara,

Så kan jag ej min vän, dig neka ditt behag.

Jag vill då stiga upp - för at du må i dag,

Se mig i denna drägt - och hur' den sitter bara.

Säng-Skärmen rullas fram, och Frun ur sängen klef,

Så svag, som hon ett år sökt sig til grafven närma;

Men nu i all sin glänts vid Caffe-koppens värma,

Til minsta finger frisk hon lätt och glättig blef.

En klädning orsak var til denna dags elände,

Och genom samma plagg släcks alla Febrars brand;

Så botades helt lätt af Skräddarns kloka hand,

En sjukdom, hvilkens grund ej två Doctorer kände.
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XXXII

MOTSÄGELSE ANDAN

Ismene en artig Fru, den lärosatsen spridde,

At yrka sådan sats, som annat folk bestridde:

Också påbördar man fruntimren i gemen,

At äga denna dygd, gemensamt med Ismene -

Dock om all verldens krets den gåtan mig förklarar,

Jag tyst mitt tvifvelsmål innom mitt bröst bevarar,

Och påstår uppenbart slikt intet vara sant. —
Jag är ock lyckligt-vis med mången Dame bekant,

Och ofta sjelf försökt, en Nymph min sköna kalla;

Men att en gång få se dess hand och munn befalla,

Blott i det ändamål, på stället motsagd bli,

Mig ännu aldrig händt. - Alt derför finna vi,

Tilmälet vara falskt, och orätt at de sköna,

Förutan undantag, så svår beskyllning röna.

Ismene jag klandrar dock; och denna nyhet bär,

Förutan alt förtal, som mig ej medfödt är:

At, i hvad sak som hälst hon kom at sig inblanda,

Straxt rögde hon sin harm och sin motsägnings-anda.

Nyss satt Ismene til bords at spisa med sin man,

Uppå hvars hvita duk, bland rätter om hvaran,

Sågs stäldt ett fat med fisk, som hvad mig tycktes skåda,

En skön kokt Gädda var, af utvald smak för båda.
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Hör på min ängel, hör! utbrast den fromme man,

Om jag mig ej bedrar, som lättlig hända kan,

Så är den fisken kokt, men ej nog blå - min maka.

Hvad! ropade Ismene, med en bortbleknad haka,

Så väl man nånsin vill, och föranstalta vet,

Är hustrun er ett mål för daglig-dags förtret;

Jag säger än en gång, sitt intet där och peka,

Blå, blå var Gäddan visst, det kan mig ingen neka. —
"Likgodt min ängel, tyst; - nå låt så vara då;

"Den saken är ej värd, at mera tänka på.

Ja, liksom en kalkon med röda klädet reta,

Ses i ett ögnablick upblåst på fältet streta:

I näsbrusk, krås och näbb dess ilska målad är,

Som ymsom röd och blå en skiftad låga bär:

I ögonen ny eld, vid hvarje skritt han träder,

Med en upruskad stjert och knäppning i hvar fjäder.

Då sprittande och ilsk han kacklar hämd till skyn.

Så syntes ock Ismene, med skarpa ögonbryn,

Och rödblå läppars fragg i raseri utfara,

Mot hvart ett enda ord som mannen gitte svara.

I gäsning hennes blod, och kring dess anlets-drag,

En blånad bredde sig vid pulsens högda slag:

Dess ådror sprungo upp; bäst ögonen de blängde,

Och läppen tjock och blå inunder näsan hängde,

En yfvig lugg af hår, vid tusen flata skratt,

Sköt hennes nattyg upp, som hälft på örat satt.

Därpå begynte hon, — du man, och jag din maka!
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Tro ej i evighet, jag tar ett ord tillbaka,

Jag påstår än en gång at Gäddan hon var blå; . . .

"Ismene, ack häjda dig; - hvart skall jag fly och gå? . .

"Tag glaset mor och drick! - dock låt henne ej dricka.

Nu Gubben uprörd gick, med handen i sin ficka,

Helt mållös och försagd; men knapt han gången var

Förrän man ser Ismene, bortsvimmad, kall och bar,

På golfvet där hon låg med halfva ögon blicka,

Hur' kunde annat ske? förargad först, - så dricka.

Ett oförmodat larm i hela huset rår,

Ismene än stirrande med vreda armar slår:

Man fängslar hennes hand, där hon sin knoge knyter,

Och på den sjuka Frun straxt tummarna upbryter;

Kring tinningar och puls man bästa kryddor strör,

Med balsam gnides hon, men ingen känsla spör.

Til slut af brända hår, ett medel man försöker,

Dock, fåfängt för dess luckt at detta troll-skott röker.

Ej gifves någon Ort, så sällsynt och så dyr,

Som gör at från Ismene nu dödens vånda flyr.

Påkallad blef dess man, han kommer och han gråter;

"Ack ropar han förlåt! - säg om du mig förlåter? ....

Min ögnalust du dör - och jag olycklig nog,

"Som påstod tvärtemot hvad du för gifvet tog . . .

"Hvarföre ej ditt lif, blott med mitt bifall rädda?

"Förtretliga minut! - och du fördömda Gädda!

"Som Gud i himlen vet, var vist ej blå min mor. . . .
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I samma ögnablick hon qvicknade och svor,

Blå var hon! skrek Ismene, och blå skall Gäddan blifva:

Hvad! vill du intet än din sturskhet eftergifva?

Så sågs til lif igen mer en motsägelse,

An vidrigaste lukt, den bästa värkan ge.

XXXIII

DEN FATTIGA MANNEN OCH DEN RIKA.

Aret, en dygdig man, men Gildstu-klädd och trött,

En man som endast guld och ägodelar felte,

Bad lyckan om den nåd hon rikt åt andra delte,

Hälst Gäldenärers språng hans tröskel länge nött.

Ja, lyckan altid van at njugg och sparsam vara,

För den tilbedjande, som knapt uppå sin lott,

Ur hennes gyldne skål än nödens penning nått,

Beslöt nu at Aret uphjelpa och försvara.

Hans trägna bön blef hörd; då han i grus och ler,

Åt några mörka hvalf ett blödigt öga sträckte,

En underjordisk skatt vid lycktan han uptäckte,

Som någon girigbuk förmodligen gräft ner,

Hvad glädje i hans bröst? - hvad frid innom hans stuga,

At se sin gäld betald, och ingen armod mer!
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Dock denna frögd är kort, då han i stället ser,

För Gäldenärers svärm, jämt Smickrare sig buga.

Så snart han tar sin sked och bordets kanna rör,

En lömsk och torstig Smek sig kyssande inställer,

Som vid ett plötsligt svar, en tankfull fråga fäller,

Om hälsan än är god? det han förmoda tör.

Med låford och med list han söker at behaga,

Och detta skrymteri, och detta granna prat,

Med bugningar och rim vid minsta kärl och fat: . . .

Alt grant tilkänna ger den vännens torna maga.

Ack! ropade Aret, bland tvenne onda ting,

Ar rådligast ändå, det minsta at fördraga;

Och kan min lycka mig från Smickrarn fri ej taga,

Så är jag mera trygg i Gäldenärers ring,

An låta sådan bof sin hala tunga räcka, -

Från Gäldenärers kraf, man frias någon gång,

Men denna smyger sig behändigt och på språng,

At mig med alt sitt gift i ödmjukhet befläcka.
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HÄSTEN OCH ÅSNAN

En häst som mod och låga

I ystra ögon bar,

Gick bröstad af sin plåga,

At Ryttarn höll sig qvar.

Men bäst en volt utföra,

Den Ryttarn återhöll;

Så störte han och föll:

Hur lätt ett snedsprång göra!

En Åsna syntes trafva,

Som log rätt hjertelig;

Tänk om jag skulle snafva?

Skrek hon, hur' gick med mig?

Tig, inföll hästen - bara,

Jag tilstår för min del,

Dig nog för ringa vara,

At äga mina fel.
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XXXV

DEN TJENSTSÖKANDE YNGLINGEN

För at i lycklig stund en snar befordran vinna,

En yngling tidigt klädd, bekymrad ofta lopp,

Snart sagt hvar enda dag, förn solen runnit opp,

At hos en mägtig man sig bugande infinna,

Hvars minsta förord blott, fullt vägde mot hans hopp.

Nu som en ämbets-stol fans innom Magistraten,

Stått ledig någon tid, alt derför ynglingen,

Utbad sig i vacance at upförd bli på Staten,

Samt att då uti skrift han sökt befordringen,

Han nu i ödmjukhet skull få framlämna den.

Afömma känslor rörd, och som en mänsko-vän,

Sågs denna hedersman en vänlig mine uttrycka.

Han läser hans Suplique med bifall till hans lycka,

Tar honom fromt i hand vid dörrens skymt på glänt,

Rätt illa säger han at jag er förr ej kännt,

Som den all acktning bär för vett och stilla seder,

Jag, framför någon ann' vill Sysslan skänkes eder.

De taltes sedan vid, då uti tal och svar,

Den Ynglingen befans en städad hjärna äga,

Bland Sång-Gudinnorna ett vittert sällskap pläga;

Och för ett högre kall hans insigt rätt att väga,

Han flere tjenstemän ett efterdöme var.
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Ack! ropade helt högt hans Gynnare - godt hopp!

Den Sysslan! är ni värd at ur min hand anamma:
Gaf honom hand och gick, - då i och med detsamma,

Vår Yngling ur sitt skjört en guldmedaille tog opp,

För at mer säker bli - hvad? hördes Gubben svara,

Den Sysslan! Gud bevars, at ni den nånsin har,

Ty den som mutor ger, han också mutor tar.

Ert hjerta är gement, - gå, gå min vän - gå bara.

XXXVI

TIGGAREN

En Tiggare med blottad klinga,

Kom en gång til en rik mans hus;

I bugningar och mycket krus,

At en almosa sig betinga,

Af denna mannens Capital.

Er, sade han, bland menskjo-vänner,

Ert christeliga bröst jag känner

Som ömmar de betrycktas qval.

Min gråt skall broderskyssen prässa,

Af dina läppar menskj o-vän:

Märk, hur' jag söker penningen,

Med blygsam fot och bugad hjässa,

Och ber om ditt benägna svar:



Ja! på din gunst jag mig förlåter: . . .

Vid dessa ord — han klingan åter

Med ilsken blick ur slidan drar.

En vanlig sed ibland Scribenter,

När de vårt bifall önska nå,

De sina fordrings-sätt förstå,

At blotta dem med complimenter,

Med hämd och granna ordalag.

En Auctor vill, som han ej ville,

Bli krönt innom de Lärdas Gille

För sina vittra företag.

Han på vår billighet sig stöder,

Och all hans forskning angår oss:

Han sprider sina snille-bloss,

Förnäm bland Vitterhetens Bröder,

I egenkärlek hög och lärd.

Men från sin sats at intet vika,

Så bär han på en gång tillika,

I båda händren eld och svärd.
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XXXVII

FLUGANS OCH MYGGANS DÖD

En Flugas död - min luta väcker,

En ringa Mygga rör min sång;

Då bådas öden jag uptäcker,

Fast i en olik hädangång.

Den unga Flugan stolt sig sätter,

På Bägarns brädd, förmäten, dumm;
Hon vinet kring sin snabel sprätter,

Til dess hon drunknar i dess skumm.

När Myggan såg sin syster simma,

Sjöng hon — din graf jag skyr ännu;

Jag roar mig åt Ljusets strimma,

Men ej åt Bägarns dunst som du.

Hvad hände väl vår sluga Mygga?

Förblindad utaf Ljusets sken,

Förstod hon ej dess strålar skygga,

Men dör förbränd til hud och ben.

Du, som Begärens eld at nära,

Af nöjens flärd njöt aldrig nog,

Unn mig en gång ditt stoft til ära,

Blott säga at du menskligt dog.
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XXXVIII

MÅLAREN

En Målare fans i Athen,

Som minst för at behofven nära,

Men smickrad mer af namn och ära,

Sin Pensel högde rik och len.

Den Målarn lät på utsatt timma,

Från Attilién en kännare,

Mars bildad i sin rustning se,

Och trodde sig hans låf förnimma.

Men kännarns smak, som dölgde sig,

Inom ett vant och dristigt öga,

Fann i upfinnings-konsten föga,

Och Taflan mindre mästerlig.

Ty, at en säll förtjusning sprida,

Ej konsten men naturen gör . . .

Han grundligt påstod som sig bör,

Dock fåfängt Målarns nyck bestrida.

I ögnablicket insteg - märk!

En Fjäsk Krigs-Guden at beskåda:

Ack, skrek den Narrn -
, hvad färgor råda

I detta stora mästervärk.

O Gudar! - hvilken konst sig höjer

Til minsta nagel på dess fot:

I hjelm och sköld hvad glänts och hot?

Ja, Bilden lif och anda röjer.



Vår Målare medömkansvärdt,

Och flått mot denna kännarn bligar:

Ack inföll han, på Snillets stigar,

Hvad han mig rättat och mig lärdt.

Nu knapt den narrn vid dörren rörde,

Förrn Målarn i ett ögnablick,

Med svampen Taflan öfvergick,

Och Gudens Bild i grund förstörde.

När kännare med köld i dina skrifter se,

Då är dig vådligt nog i längden mera skrifva;

Men åter om en narr, dig hörs sitt bifall ge,

Ar bäst din snille-bragd på stunden sönderrifva.

XXXIX

DE BEGGE FLICKORNA

Två unga Flickor tänkte båda,

På hvad? helt säkert på en man.

Ty, låt en Nymph sin Brudsäng skåda,

Och säg om hon mer önska kan?

Den yngsta Systren Philippina,

Var vist en ej ostädad Brud,

Dess anlet skönt, dess hvita hud,

Så hård som hennes ådror fina;



Dock tvungen neg hon i hvar vrå:

Så at, ehuru snörd hon ryste,

Och af jouvelers skimring lyste

Ur hårets brutna lockar små,

Dem hon sågs jämt i ordning laga, . . .

Likfullt utreddes detta rön,

Hon mindre älskvärd blef och skön,

Ju mer hon tänkte at behaga.

Den äldre Systren Carolina,

Till bildning ej så späd och fin,

Men af en vändning och en mine

Bland Damer dem man kallar fina,

Som gjorde henne altför täck;

Just hon, fastän på hennes kinder

Sågs en och annan sommarfläck,

Med all dess rodnad utan hinder,

Vann ögats tjusning len och lätt.

Ej sågs hon sina skuldror höja,

Med guld och pärlor strödda tätt;

Et vattradt band, en bröst-bouquette,

Som yfdes at sitt sköte röja,

Ett vackert lif, en reslig tröja

Var hennes prydnad rätt och slätt.

En Friare till Philipina,

Berömmer hennes skönhets-vår:

Dock än hans hjerta ledigt slår;

Men knapt framstiger Carolina,

Förrän han stum och häpen står.
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Sig konsten med naturen målar,

I dessa Flickors bildning — hör! . . .

Af utmärkt glänts den ena prålar,

Hon fängslar ej, - hon blott förför.

Den andra åter likså mycke,

Okonstlad till sitt hjertelag,

I enfald sökte alt behag,

Och derför vann hon allas tycke.

XL

LILLA FREDRIC OCH MYGGORNA

Min Pappa märker jag, åt skogen ärnar sig,

Så sprang och ropade den yra Fredric lilla,

Tänd af sin ungdoms- eld: för honom at stå stilla,

Omöjligt . . . tjärr från tjärr, han hoppar varm och vig;

I Philax språng förut, han efter Fadren springer,

Men knapt han busken når, förrän en Mygga stinger,

Och åter där en ann, hans lena ådror bryr:

Oroad i sin flyckt, han deras vånda skyr,

Och re'n ett stycke väg, hans snabba fötter vunnit.

Ju fortare han sprang, mer öktes Myggors här,

Godt sade Fredric, godt! - sen jag så långt har hunnit

Så tro, at all min blod, er undergång besvär;

Ej minsta mygga mer skal trotsigt mot mig blicka.

Förbittrad han en qvist af närmsta telning bröt,

Och kyld innom dess löf sin stungna knoge knöt;
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Men Myggorna ändå, i dansen lika qvicka,

De trotsade hans hot, i gungning upp och ner,

Och stungo de förut af idel lust at sticka,

Så stack den minsta Mygg afhämd nu dubbelt mer.

Den stackars Fredric, röd om ansigte och händer,

Och bränd af deras stygn, förskräckt till Fadren flyr:

Se! skrek han till och gret - hvad blodigt äfventyr! . . .

Det kallas sticka det - se! när jag handen vänder,

Hvad qvisslor öfveralt, och svulnad - söta Far!!!

Och märk, fast än jag sprang, at svärmen från mig jäckta,

Så hjelpte hvarken språng ej eller - fly och fäckta.

Hör ropte Fadren! - hör! - din sats ej just så klar;

Afmät din väg min Son, sagtmodig som din Far,

Så skall du röna lätt hvad jag dig kan bedyra:

Af tusen Myggors svärm, du mindre anfall har,

An, om med vreda slag, du motar deras yra;

Ty Fredric, märk och mins, en ringa Fiende,

Så värnlös han ock syns - den regien bör du minnas -

Kan genom tålamod bevekligt öfvervinnas,

At dig i sinom tid, sin ömma aktning ge.

Derföre när min son, - din Fader, likt du träder,

På verldens skådeplats en gång i äldre stig,

Och ögnar här och där, en ovän brösta sig,

Föragtad i gestalt, till vilkor, vett och kläder:

Så fullfölg du din stråt, liksom du ingen såg,

Och röj i dina fjät, en skarpsynt man och mogen . . .

Men Fredric, lilla du! - för ro-skuld kom ihåg,

Den händelsen min son, med Myggorna i skogen.
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XLI

INFORMATORN

En Bonde mägta rik, som blott två Söner ägde,

För dessa sina barn en Informator fann.

Jag och min Gumma märk! min Herre sade han,

Som vårt begrepp om er, til Barnens fördel vägde,

Nu lämne i er vård, hvad oss som kärast är.

Upfyll ni detta kall, !!! ni skådar vid min sida,

Två muntra gossars språng i lekande begär.

Ert ansvar mödosamt det ingen kan bestrida.

Men Herre, däremot min hand skall borgen blifva,

Om den ärkänsamhet jag eder gälda bör:

Då hjertligen jag ber, at ni till minnes för,

Mitt tycke och min lust i räkna och i skrifva,

Och må i detta alt de flitigt öfva sig.

Hvad Christendomen rör, skall den inympas stilla,

I deras späda bröst på dygdens ädla stig,

Till trots mot verldens flärd och lustars ras och villa.

Ja, Christendomens frö i hjertats djupa gömma,
Kringsprid med all er nit hos dessa barn ni ser;

Dock kanske ej nog klar min tanke yppas er?

Likgodt, er blir ej svårt at om min mening dömma;
Det är: - at mina barn på ärans vägar se;

Då blifva deras lif, båd jord och himmel kära;

Och gör nu som jag sagt, - se här er kammare
Med hvad til eder tjenst ni täckes mer begära.
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Den gode Läraren för desse Bonde-söner,

Uptäckte oförmärkt ett sådant hjerta slå,

Som Ynglingen af börd ej altid lottas på;

Ty af erfarenhet, säg om man tidt ej röner,

De eldigaste barn i ringa kojors skygd?

Och blef af konstens hand den råa marmorn bruten,

Hvad många store män utbredde sig i dygd,

Till trots mot Gudars tid som längsen är förfluten?

Ja! mången som beskänkt, står Krögarns trappa nära,

Och Öfverhetens bud i dagblad hör och ser,

Han kunde kanske stolt, som Statsman med manéer,

I band och stjernors glänts, förtjenstens lagrar bära;

Liksom nog finnes den i Bondetråk och gräl,

Som skulle för en front med hvassa ögon plira,

Beqväm till högre hvärf, med mera dristig själ

Än mången högförnäm, den Casqve och fjädrar sira.

Vår älskade Student, med stadgadt vett och heder,

Upfylde så sitt kall, som redlig man och lärd,

Så at ock Bonden sjelf höll honom aktningsvärd,

För kunskap, skicklighet och nit om rena seder,

Och ofta bugande in på hans tröskel steg,

At höra Barnens sorl i deras läxor ljuda:

Upmärksam vid hvart ord, han lystnade och teg,

Som skulle slikt besök Föräldrars pligt påbjuda.

Ett år till ända lopp, då Bonden ville veta,

Hvad för hans trogna tjenst han honom skyldig var.

Nöjd med fem plåtars lön, blef Informatorns svar,

Nej inföll Bonden, nej - för mig ej svårt utleta,
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Hur' alt ert hufvudbråk är mera värdt än så.

Ert arfvode för knapt och räknadt till er skada:

Vet - nästan lika lön plär husbonddrängen få,

Som samlar årets växt innom min gård och lada.

Nej detta lösnings-sätt ej passande för eder,

Som i er vårdnad har hvad mest mitt hjerta rör;

Ty dessa Barnens ans med tiden slutlig gör,

At Ni, igenom dem förkofring mig bereder. -

Nej! kära Herre nej - så lönas går ej hop;

Så ringa penning-post må er en an hembära:

Jag är förmögen man, och utan prut och rop,

Er hundra daler fullt, vill jag på stund förära.

An mer min Herre! märk! min pung skall vist ej svida,

At öka år från år er lön innom mitt tjäll;

Må ske at ock ett gods förpantas - bagatelle:

Betyder ingen ting, om nöden går så vida;

Slikt ej en lastbar nyck, fast mera klokt min vän,

At til de sinas väl ett stycke land förpanta,

Än i upfostrans väg, at villade på den,

De härja mina fält til minsta frö och planta.

Har sådan händelse i sanning värklig timmat?

Alldeles sant och vist uppå mitt heders-ord:

Och jag kan Läsare! beskrifva tomt och jord,

Hvar denna Bonden bor, hans namn är lättlig rimmat,

Men detta alt kanske sig Gubben undanber;

Hälst hot afAdelsman han kunde lätt upbära,

Som huru hög han är knapt tretti gylden ger,

Til sina Söners vård, hälft dussin gossar nära.
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XLII

DEN DÖENDE FADERN

En Far två Arfvingar i tvänne Söner ägde,

Christopher likså qvick, som Görgen trög och dum:

Sitt Testamente ömt nu Fadren öfvervägde,

Med dunkla ögnakast åt grafvens hvilo-rumm.

Christopher vid hans säng aftvingar Gubben tårar:

Hör! - sade han min Son! ... ny vånda qväljer mig:

Du, född med Snille, du !!! hur skal det gå med dig?

Din framtid och ditt väl, är stygnet som mig sårar:

Hör på! - i detta hvalf- ett skrin försegladt står,

Rikt af Jouvelers tyngd, - det vill jag dig förära,

Med villkor at din Bror alsintet deraf får.

Bestört nu denna Son, sig tungt för bröstet slår,

Och nalkas darrande sin Faders sjuksäng nära:

Min Far, ack! ropar han . . . när jag så mycket når,

Hur' blir det med min Bror? - skall han då arflös vara?

Christopher! hör min Son - hörs Gubben fryntlig svara,

Hvad Görgens framtid rör,

Med honom ingen fara:

Hans dumhet kära du, fullt honom lycklig gör.
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XLIII

DE BÄGGE HUNDARNE.

At ofta minst beundran når,

Hvad stort Naturen sparsamt delar,

Däri, snart sagt, all verlden felar,

Och denna osed ännu rår.

Hvart ögnablick vi oss förville,

Det sämsta för det bästa gille:

Hur' skall man detta onda fly?

Jag tror med alt mitt hufvud-bry,

Slikt ondt i verlden ej försvinner;

Ett enda medel, det jag finner,

Oändligt svårt på jorden fins!!!

En narr, en dåre, märk och mins,

Måst til en klok och vis förvandlas,

Likväl en sak, som hur den handlas,

Tycks röja en omöjlighet:

Han tingens värde intet vet,

Misskänner alt, - sin syn tillsluter;

Förståndet intet så sin stilla undran njuter.

En dåre prisar högt hvad högst föracktligt är,

Så vida han ej känt det goda han begär.

På en viss Herres Säteri,

Två hundar i hans tjenst sig tedde,

Joli med yra språng hvart ögas mine förledde,

Till bifall och behag af alt sitt gyckleri.



Än under stol och säng en handske at upsöka,

Och än at leta fram en bortglömd käpp och hatt,

Upväckte hvar minut handklappningar och skratt,

Då hunden hukad sågs sig smilande nedkröka,

At få sitt byte fatt.

Se ropade hvar en så gladt,

Se hur' hans vida käftar grina!

Då lömsk han sågs sin djerfhet pina,

Med ögat fullt af lek och spratt.

Ehuru rolig han ock var,

Han bets och stundom tändren skar,

Och åter fromt sitt hufvud fälde;

Men fast han jämt i otid skälde,

Och öfver hela nägden tjöt,

Hans husbonds dumma fromhet njöt,

Och gårdens folk sig gladt inställde

Hos en Joli som undran vann;

Lisette hans qvickhet ej fördölgde:

Til bord och säng han henne fölgde,

Och båda roade hvaran.

I lek och sömn hvart dygn försvan,

Men hon mer fåfäng var än han.

Fidel den andra hund, af en hel ann' natur,

Var ej till gyckleri på husbonds tröskel lämnad,

Blott vaksam om hans hus, til intet annat ämnad,

Om ej at stå och lyss vid Jägarns midnatts-lur -

I skogen var han spak, behjertad i sin våda,

Ej hördes minsta gläfs där tystnad skulle råda;

Han dör - och därmed väl - Fidel en tår ej värd:
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Man snöpligt honom straxt i jorden nedergräfver.

Joli som också dör - hvart bröst med suckar qväfver

Bland husets tjenstefolk, fast mindre saknad värd:

I nägden här och där man bättre tårar fäller.

Ett medelmåttigt vett, tro mig, det mera gäller,

Än ett godt hjertas flärd.

XLIV

DE BÅDA BRANDVAKTERNE.

Två Brandvakter gingo hop

Långlig tid från natt-paraden,

At från eld och brand i Staden,

Den bevara med sitt rop.

Jämt på krogarna i träta,

De hvarandras saxar fläta,

Ilskefulla man mot man;

Och fast eld i knuten brann,

De sin gilla gång afmäta,

Käbblande så blodet rann.

Ty om en vid Skramlan fann

Fnöske till den andras pipa,

Fåfängt at hans eld-don knipa,

Och ge tobak åt hvaran.



Kortlig sagt i slåss och kifva,

En Väktare stod på språng,

Höttande ett dråpslag gifva,

Vid den andras rop och sång.

Stadens harm och undran väckte,

Sådant buller natten om,

Tills för Domstoln målet kom,

Där sig löjligt vis uptäckte,

Huruledes höst från höst,

Desse Väktare de kifvat,

Och hvarandras harm uplifvat,

I ett oförsonligt bröst.

Gissa till så bitter lunga,

Hvarfrån detta grälet flöt?

Intet trångmål sämjan bröt: . . .

Nej den ena vandt sig sjunga,

At Guds starka Allmagts hand,

Måtte Staden mild bevara

Från förstöring, nöd och fara,

Kort sagt ifrån eld och brand.

Men den andra Väktarn arma,

Gata up och gata ner,

Vandt sig at i hvart qvarter,

Ropa med full hals och larma,

At Guds starka Allsmagts hand,

Måtte Staden mild förvara,

Från förstöring, nöd och fara,

Kort sagt ifrån eld och brand.



Detta utrops skilnad, bara,

Märk min Läsare — och hör!

Hvad en stafvelse blott gör,

I bevara och förvara!!!

Kan du väl inbilla dig?

Hur bland dessa Vandrings-Bröder,

Slikt ett lappri ämnet föder,

Til ny träta på hvar stig.

Månge dem för dårar hålla,

Hälst, då i så oträngt mål,

De med bannor, stoj och skrål

Dumt hvarandras ofärd vålla;

Men bland Lärde i vår Nord,

Säg, hvad böre vi dem kalla,

Som med bleka käftars galla,

Ifra om ett lumpet ord.
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XLV

HANS NORD

En man, fast bättre sagt, en spitsbof, lät en gång,

I Londons tryckta Blad med mycket orda-prång,

Til de nyfiknas vad - en sällsam konst kungöra,

Och derför i ett skjul, det nyss han hint upföra,

All meningheten bjöds fram till hans skådebord:

Lät så en tom Boutelje och sig i koppar sticka,

Med denna här Annonce, som lyder ord från ord,

"I den Bouteljens hals förbinder sig Hans Nord
"Mot alt hvad hållas kan, precist till punct och pricka,

"I den at krypa in med hufvud, ben' och lår,

"Just då vid pass i qväll som klockan tie slår:

"För hvarje plats ett pris af åtta skilling gäller.

Nu flög det Bladet kring bland Lorder och Gesäller,

Vidt öfver Londons Stad, och allas häpnad vann;

"Hvad! i en tom Boutelje -? hvad, är han slug den man?

"Det låter han väl bli, . . så sant, som jag til åren,

"Jag spår slikt gyckelspel omöjligen går an.

"Men åtta skilling dock jag sakta våga kan:

"Kom Bror, för ro skull kom! - mig lyster se den dåren.

I korthet gick så til, - en muntrade en an,

At för ett lindrigt pris så ohörd sak beskåda;
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Ren Pöbeln stormade kring vagnens klämda våda,

Där Köpman och en Lord med andetrutna spann,

I grund af all Physique hvarandra sökte råda

Til öfvertygelse - at den Hans Nord så dumm,
Uti en slik Boutelje omöjligen fick rum.

Ponera, sad' en Dame, jag medger fritt må göra,

Det vore möjeligt, fast denna tron ej min:

Så måste ju hvar klok den frågan billigt röra: . . .

Hur' kom väl då den Narrn med senor, hull och skinn,

Genom Bouteljens hals in i Bouteljen in?

Dock Lady! se vår kusk han nickar på sitt öra,

Kör Jan!!! - hör klockan slår!!! - hvad slår hon? låt oss höra;

- Fullt 9 hennes Nåd, - så kör då - och kör fort.

Ren halfva Londons Stad var på berammad ort,

At sin nyfikna blick fram til Theatern vända,

Där glittrande och tom Bouteljen stod på ända;

Vid ett förfärligt stamp, at konsten må bli gjord.

Man hvisslar, hostar, svär - emedlertid Hans Nord
Behändigt sig på dörrn med snabba fötter svängde:

Hvem blef nu största Narrn - mån de som bittert

blängde?

Helt visst; men ej Hans Nord, mot halfva Londons Stad,

Som i nyfikenhet af et Phantastiskt Blad,

Sig til hans skådeplats i tusen faror trängde.

Du skrattar, det är väl, - men pröfva sjelf din lott,

Om ej uti hans fjät du alstrar gröfre brott;

Hvad ger dig en Hans Nord? - en dålig Bok-uplaga.

Hvari består hans fint at kunna dig bedraga?

Blott i ett prunkande och skrufvadt tittelblad,

Där hans bedrägeri röjs i hvar enda rad:
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Han kan all verldens pest med gull-tinctur curera,

I Syllogismers bråk klart all ting demonstrera:

Hans digra ordabok bespar dig Studiers qval,

Och ditt umgängessätt förädlas af hans tal.

Han kan dig utan tvång till Skaldelyran leda,

Dig utan kostnad lär at Gästabud tillreda,

At all ting rart och stort skall straxt din lystnad freda:

In Summa hasta dig och köp och läs och lär,

Hvad får du lära då? - att du bedragen är.

XLV1

SISKAN

I Damons blomster-sal, en Siska i sin Bur,

Bredvid en Nägtergal tätt under fenstret hängde;

Af Nägtergalens röst, den sig til hjertat trängde,

Vår Damons lilla Son i oskuld och natur,

Förkjust han ropar, ack! . . . ack! hvem af dessa båda,

Hvem Pappa sjunger bäst? den Foglen vill jag se.

Å jo!!! blef Fadrens svar, nog skall du dem få skåda,

Och lyftade så in de begga Burarne. —
Här ser du båda två; - men mig en sak förklara,

Hvem tycker du mitt Barn den största Sångarn är?

Säg - tror du dig nog qvick den frågan at besvara?
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Jo - Pappa - se den där, den Foglen just den där,

På Siskan pekande, - han närmre buren träder —
I sanning är det den, så sant som jag här står:

Hur gullgul, hög och skön är hennes minsta fjäder!

Och hur dess lilla näbb så vackra driller slår!

Den andra däremot fast han sin stämma höjer

Bevisar at dess konst af ringa värde är.

Säg, om i allmänhet, man ofta nog ej röjer

Så svaga tankespel som denna gossen här?

En rikt broderad rock, hvars skört af purpur lysa,

Anseende och rang åt största dumhet ger.

Som til exempel märk! - en viss Herr Stax man ser,

Och vid hans första blick tror honom snille hysa:

Du frågar mig hvarför? - jo i hans anlets-drag,

En ljuflig rådnad rår, som fägnar och intager;

En ann bär däremot förtjensten i full dager;

Men med hans kulna mine försvinner alt behag,

Och då är taflan gjord och handen dras från duken.

Så dömmes också den, man knapt en timme sett,

Af några anletsdrag, af rocken och Peruquen,

Så till ett stort förstånd, som till ett odladt vett.
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XLVII

DEN SJUKE

En man som långlig tid i gickt och sveda låg,

Til svalka i sin värk med lakanet sig hölgde;

Han vänners gifna råd och alla Curer fölgde,

Men fåfängt på sin bädd at han sin lindring såg,

Tills en gång vid hans säng framstultade en qvinna,

Då straxt i raseri han lakanet updrar,

Som af hans ångest-svett, helt vått och fucktadt var;

Uplyftande till skyn en tårögd ögonhinna,

Beklagade sin värk i märg och ben så hård.

Då qvinnan hviskande, sig nalkade den sjuka,

Ni måste säger hon ett magiskt medel bruka,

Och någon morgonstund gå till en Kyrkogård,

Där skall i lysningen Ni eder tyst nedsätta,

Tyst på en from mans graf, och där af daggens is,

Tre gånger eder hand, tre gånger höften tvätta,

Slikt hjälper, - men er tjenst åt gumman sen bevis.

Den Sjuke gjorde så, och fölgde gummans lära,

Ty at ett ondt bli qvitt, man gör alt hvad man kan;

I dagningen, som sagt, med stafven vandrar han

Till kyrkogården fram, beser en liksten nära,

Där läser han de ord: Statt stilla vandringsman,

"Härunder hvilar sig från verldens strid och galla,

"En man som på sin tid beundrades af alla,

"Hvars fromhet och hvars dygd ett mönster nämnas kan.

"Också hans tida död högtidligen beklagas,

" Af kyrkan och af skoln, kort sagt af Stad och Land.
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Här satte han sig ned, att hvila, litet grand,

Och af en kylig dagg, då det begynte dagas,

Med en utmärglad hand de lama lemmar strök:

Dock utan någon fölgd, blef detta hans försök;

Tvärtom han af sin gickt å nyo dubbelt agas.

I sorg han ser sig om och fattar till sin staf,

Från fromma mannens grift i tysta steg han träder,

Och sätter sig så ned bestört på nästa graf,

Där ingen minnes-skrift hembars de gömda Fäder.

Men ack! hvad ohörd sak - ren pulsen mildrad slår:

Han varsamt börjar där at hand och höften gnida,

Och känner mer och mer hur' han nu bättre mår . . .

Straxt domnande och sval och med en upvärmd sida,

Hans blod blir mera lätt, då lindrad från sin qvida

Och utan stafvens stöd, han från den griften går.

Ack ropar han! - säg mig om ingen sten här står,

Hvarpå den dödas namn är ristadt til hans heder?

I samma ögnablick, förbi gick Klockarn neder:

Den frågte mannen då, hvem här begrafven låg?

Men Klockarn stammande och skumögd sig omvände,

Och med en ömkans blick åt denna grafven såg:

Ack! skrek han vid en suck, den han till skyn upsände,

Den högste mig förlåt, — det var en man hvars håg,

Och hela vandel fölgt en kättersk tro och lära,

Hvarför och vid hans död en vigtig fråga blef,

Om åt dess stoft man bordt en christen jord förära;

Det var en man, Gud nås, som trolleri bedref,

Som rimmade och drack och Comedier skref.
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Så sant Gud hjelpe mig, den eden kan jag svära,

Om icke denna man, min Herre, var en bof. —
Nej svarte mannen nej, er ed görs ej behof,

Vår döda minst tilhör en sådan skamfläck bära,

Fast gudlöst en del folk dess dygd beljugit har:

Tvärtom den mannen, den, som ni för fromhet aktat,

Och på hvars prydda sten hans storvärk ni betraktat,

Förvisso på sin tid en nedrig skugga bar.

XLVIII

BONDEN OCH HANS SON.

En Bonde-son väl dum, vill för att berest blifva,

Med en viss Junker Hans sig utom lands begifva:

De följas värklig åt, och komma slutligt hem,

Men proppade af lögn i hvar en enda lem.

Vid lycklig återkomst från fler besedda Riken,

Åtfölgde denna tölp sin Far kring fält och diken,

Och Fredric, (Gossens namn) så upblåst, dryg och hög,

I sina becksöms-skor han obarmhertigt lög.

Förbi dem lopp en hund, väl stor med spetsadt öra,

Straxt ropte Gossen, - Far! - hör Far! ska ni få höra,

Hör, jag har sett en hund i Holland nära Hag,

Där vägen tager af til Frankrike vid lag,

Och jag försäkrar er - (slå vad - all verlden hålla!)

Den hunden större var än sjelf vår stora Grolle.
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Det var besynnerligt blef Fadrens korta svar,

Ehur' sad' han, hvar ort nog sitt vidunder har;

Som til exempel hör! - när man vill gå dit neder,

Så träffar du en Bro, den mången man förleder:

Den bryggan måste vi, nödvändigt öfver nu,

Men Gud vet något krånkt grasserar där, vet du!

Där får du se en sten, - tro ej mitt tal förflugit!

Och just på denna sten, eho den dagen ljugit,

Han faller plötsligt kull och bryter benet af.

Straxt Skurken helt förskräckt en stirrad upsyn gaf,

Hör Far! ni går för fort - men nu om hund at tala,

Hur stor sad' jag han var? - alt efter aln och scala,

Som stora grollen vår - så tyckte mig det vara. -

Nej! vasserra för bålt tiltaget kära Far.

Den hunden som vid pass ett hälft år kunde vara,

Kan jag försäkra er, och det skall jag förklara,

At han vist var så stor som mången oxe mäst.

De gingo längre fram och käbblade som bäst,

Men Fredric blef försagd, och hvem kan det förtycka?

Ty något hvar är rädd för brutet ben och krycka.

Likmycke Far och Son de hunno närmre Bron,

Då Fredric kände ren en sveda upp til ron:

Ett benbrott förestod - ack! skrek han i sin våda,

Hör' Far! angå'nde hund, hvarom vi stridde båda,

Vist var han ganska stor, fast litet skarfvar jag;

Men ändå större Far än någon kalf i Hag.
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Där skjuter bryggan fram, nu Fredrics hjerta dänger,

Helt tätt till Fadrens skjört, han makar sig och tränger,

Ack! kära Far, skrek han, tro nu för all ting ej,

At jag en sådan hund har nånsin sett, ack nej; -

Far! för'n vi bryggan nå, - jag saken närmre grundar,

Den hund ej större var, kort sagt, än andra hundar.

Låts du om ingen ting, och saken skall gå an,

När, här och där en narr vill dig en lögn påtvinga;

Ljug dubbelt i hans kram, och sök hans last förringa,

Så har du tack förtjent af honom och hvar man.

XLIX

ANK-UNGEN

Främst för en kyckling-hop, en höna snedt och tvärt,

I skrock och lock hon klef med en upvingad stjert,

At låta i sit skygd en späd Ank-unge skrida,

Den bland dess kycklingar hon nyss tillika kläckt.

In genom trädgården skull' tåget nu bli sträckt,

Där hönan skrockande med barnen kring sin sida,

Så varsamt och så rädd dem förde rad i rad,

At på en glättig vink en moders lock förbida,

Så mycket mera hörd som hon dem kärligt bad.
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Ankungen fölgde med dock intet alt för vida,

Förn han ett dike ser, det förr han aldrig såg:

Straxt hoppande däri, Ankungen ruggig låg . . .

"Hvem lilla kreatur har lärdt din fot att simma?

"Hvem bjöd dig halka ned på vattnets hala våg?

"Ar det en medfödd konst från lifvets första timma?

Men hönan löpande kring dikets bräddar ser,

Med en upruskad hals och fjädrarna högt spända,

At faran för sitt barn i täta skrock afvända:

Nu hon som vattnet skyr vill dock i vattnet ner,

Och tusende försök dess sega djerfhet vågar;

Ty märk at dess natur, lärt henne vattnet sky;

Ank-ungen däremot, vid hönans språng och gny,

Behjertad simmande i grumlet henne frågar:

Hvi med så ängslig låt hon all dess vällust stör.

Hvad dig förfära kan, en annan vällust gör . . .

En stolt på krigets ban ett trottsigt öga sträcker,

Då dig en hjeltes namn til ljudet blott förskräcker . . .

En trygg i hafvets storm dess böljor genomskär,

Då skälfvande du står i den fastbundna båten,

Och verldens undergång af dig blir hemskt begråten.

Men mins den regien blott, at du ej fruktan bär.

Om deras sjelfbestånd som ädla hvärf besmycka;

Ty den naturn bestämt til faror och besvär,

Den har hon också skänkt i faran mod och lvcka.
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L

BRÖLLOPS - DAGEN

Fromt af sin skönas Far, Philet nyss tilstånd vann,

At, förr som älskare, nu som dess Fästeman

Sylvie i Brudstoln leda.

Hvad leende behag, i blickar åt hvaran,

Sågs under längtans gråt det parets lugn bereda!

I mina kära Barn! fortfor vår Gubbe glad,

I kunnen er bege på resan nu åstad,

Til Sockne-Kyrkan nära;

Och vore jag mer frisk, vid mindre ålders grad,

Så skulle i er skygd mig resan ej besvära.

Således mina Barn, åtföljens båda två,

Til detta himlens hus, at där i stillhet få,

Hvarandras tro bejaka;

At, af den Prästens hand en säll förening nå,

Som fordom vigde mig - med min begråtna maka.

Philet, på Gubbens ord, med Bruden resklädd når

Den dem bestämda ort, där båda sen i går

Sin ägta hvila njutit,

Och från en Blomster-park, nu i sin makas spår,

Kom sirad med en krants, den hennes händer knutit.
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Gick så i tankfull frögd, upeldad, ung och kär,

Ned i sin kammare at gladt å nyo där,

Sin makas famntag trycka:

De många kyssars lön, de dygdiga begär,

Alt röjde hvar minut, det ägta parets lycka.

Nu under lek och skämt, där ingen faran såg,

På bordet oförmärkt ett par Pistoler låg,

Dem han i går afskutit.

Mot bordet stod Sylvie, då han af yrt bevåg,

För ro skuld tar Pistoln, hvars skott han knapt beslutit.

Gladt med Pistoln i sigt, han skämtar och han ler,

"Nu skall jag hämna mig, för dina små maner,

"Min engel och mitt hjerta!!!

"Betänk hvad många qval, Gudomliga, af er,

"Jag i min tysthet rönt med en förborgad smärta.

"Uprigtigt lilla du! jag kommer nog ihåg,

"Den tid förgäfves jag upp åt ditt fenster såg,

"Ack himmel, hvilken plåga!!!

"Sylvie och ingen ann mig mäst på hjertat låg.

"Se nu! nu skall du dö, och skottet vill jag våga.

"För all din lilla list nu din belöning njut!

"För hvart ditt ögnakast, som till min lifsminut,

"Jag vördar och välsignar.

"Nå, är du nu så grym, - så skjut min engel, skjut; -

"Han skjuter - hvilket skott? - hon död til jorden dignar.
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0 Gud, hon dignar död tätt vid hans fötter ner!!

Rys, häpna, bäfva, skälf- och se Philet nu mer

Pistolen blodig fälla.

1 eld och blod och rök, han vildt omkring sig ser,

Och ropar på sin dräng, at genast sig inställa.

Han kommer, dörren stängs; - hör, frågade Philet,

Hvem laddat min pistol? - jag i enfaldighet,

Som resan var besluten.

Hvad! har jag det befalt - ? nej svarte han och gret,

I samma ögnablick, låg drängen död och skuten.

Då skref han detta bref, så lydande, - "min Far, . . .

"Min Svärfar! jag som nyss den lyckligaste var -

"Af jordens bästa lotter,

"Nu stapplande och stumm, ej mod och styrka har,

"At röja våra qval, - min maka - och er dotter . . .

Ack, om dig okändt blef, mit grymma olycks-bud?

Där darrande min hand i en så blodig skrud,

Naturens häpnad tecknat.

Sylvie - hon är ej mer - ditt barn - min maka - Gud!

Hon dödad af min hand, vid mina fötter bleknat.

Min dräng, hvars skuld det var, at hon ej lefver mer

Hans blod, som hennes varmt, än rökande jag ser

Af lika skott och låga;

Jag, som all afsky värd, Naturens hämd tilber,

Hvarthän? — hvart skall jag fly i all min ångst och plåga!
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Min Far! - din dotters död, ett blodigt löfte van:

Imedlertid min Far, fördöm ej hennes man,

Af gråt och smärta mödad.

För dig jag suckar ömt, för mig ej bedja kan . . .

Philet strax i sitt blod sågs vid Sylvie nu dödad.

LI

TYSTLÅTENHETEN

Hör Doris kan du tiga bara,

Så vill jag yppa dig just nu
En glättig nyhet kära du?

Dock nej - jag vill mit fynd bevara,

Utbrast Tiren och gick och log.

Hvad? - ropade - bestört den Sköna,

Hvad? jag ditt innersta ej röna,

Som aldrig än din dygd bedrog.

Du känner ju min Doris Lilla,

Fortfor än vidare Tiren,

Sylvie, i glänts likt dagens sken,

Hon som du mins ej kunde stilla

Sin rädda flyckt ifrån mitt tjäll,

Från henne kom jag nyss på stunden,

Dock, til tystlåtenhet förbunden . . .

Ett enda ord ej mer i qväll.
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Herdinna, det går aldrig an,

Jag bör, som ingen klandra kan,

Min njutna lycka öfverväga

Och ömma ynnest af Sylvie.

I hennes ögon brottslig vara? . . .

Nej, Doris lilla ingen fara,

Min ed skall mig ej hämnad bli.

Så älskar hon dig? - ja Herdinna!

"Men nämn för ingen hvad mig händt!

"Jag hennes bröst i låga tändt

"Och fått den första kyssen vinna . . .

"Tiren! — var hennes tal til mig,

"Mit hjerta du i döden äger,

"Men framför alt, mins hvad jag säger,

"Mins, at du aldrig yppar dig.

"Om vi hvarandras tjäll upleta,

"Och med en längtan öm och sann,

"Bestämda kyssar ge hvaran,

"Bör ingen mer i skogen veta,

"Tiren, än bara du och jag.

"Derföre, Doris, jag påminner,

"Nämn ingen ting, Sylvie försvinner

"Och hatar mig från denna dag.

Herdinnan neg, och såg åt skogen;

Men hvar blef löftet sen hon gått?

Ack jo! det är ju könets lott,

At bli sin gifna tumme trogen,
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Men, om ock Doris Damon råkat,

Och skuggrädd på hans tröskel språkat,

Hvem hörde det? - hvad var det mer.

Omsider Damon sin Herdinna

Til mötes nalkades vid strand:

Omfattade dess mjuka hand,

Och bad den sköna eftersinna,

Alt hvad hans vän Tiren nu sagt.

"Till svar min Damon må du veta,

"Dig bör ej vara svårt utleta

"Hvad ämnen oss i frågor bragt.

"Den ärliga Tiren du känner,

"Och såleds denna sanning klar;

"Vårt Samtal vist ej vigtigt var,

"Ty eljest främst bland mina vänner,

"Jag all ting gladt uptäckte dig:

"Han mig förtrodde . . . men lätt vara,

"Förled mig ej at uppenbara,

"En sak som visst skall dö med mig.

Förbryllad i en gråt-ögd dvala,

Vår Damon med en sakta arm,

Omfamnade den Skönas barm,

Missnöjd att icke mer fa tala

Om Nymphens ögnakast til slut.

Förskräckt Herdinnan ögat sänker,

Den kyss hon far och den hon skänker,

Fans mera vågad än förut.
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Du är förtörnad bästa vän!

Kan du bli ond, blif god igen.

Säg, har du kunnat dig inbilla

At nu Sylvie Tiren tilhör?

Hon ändtlig i hans famn som lågat,

Sin första kyss i verlden vågat,

Det man likväl ej nämna bör.

Vist tiger Damon, ingen fara.

Jo, knapt han hennes ögon flyr,

Förrän en ängslan blodet bryr,

At denna hemlighet förvara.

Han ensam går kring strand och mark,

Och sjunger jämt vid vind och bölja

"Jag låfvat heligt at fördölja

"Två hjertans låga lika stark.

"Nej aldrig någon visa qväda,

"Mer innom denna tysta dal,

"Om ögats flärd och hjertats qval:

"Nej ensam vill jag dig tillstäda,

"Dig Rosenbuska, dig fastmer,

"At vittna hur Sylvie rätt gärna,

"Af sin Tiren vid sol och stjerna

"Båd' kyssar tar och kyssar ger.
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Fördold i Rosenbusken satt

Sylvie med en nedslagen hatt

Och hörde eko gällt förråda

En hemlighet — o himmel! den,

Den hon förvisso tycktes mena,

At hennes älskare allena

Blott kände som dess bästa vän.

I lätta fjät Sylvie försvinner,

Med vredgad blick åt strand och fällt; .

Ja, du har altför väl beställt!

Välan Tiren, tänk jag dig hinner . . .

Förrädare uppå din stråt!

Den nedrighet du mot mig öfvat,

Och detta bröst du så bedröfvat,

Det älska dig — nej fly och gråt.

Tiren, han miste sin Herdinna,

Och Damon all hans hämd upbar;

Aldeles rätt blef Damons svar,

Jag bör min brottslighet besinna;

Men hvarför under hot och tvång,

Et squaller ryckte på mig våga?

Då du i denna kärleks-fråga

Ej kunnat tiga sjelf en gång.
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DEN BÖNHÖRDE ÄLSKAREN

Märk yngling, vid din ångst och låga,

O yngling, märk et hufvud-fel!

Då i ditt ömma tanke-spel,

Du blygsamt sätter sjelf i fråga

Den älskogs-blick du våga bör.

Du älskar, men tror dig i fara,

At för din Sköna uppenbara,

Den eld, din sorg och vånda gör.

Hvad dina läppar henne dölja,

Hon ur ditt öga leta skall;

Och du bestört, än het och kall,

I trogna fjät din Engel följa,

Och sucka at hon yppa må,

Hvad ej din mun tiltror sig röja;

Din hvardags-lott blir at uphöja,

Dess dygde-glants och tårögd gå.

Men hon, som nog din sveda röner,

Förstår långt bättre än du vet,

At trotsa din beständighet

Med snäfva svar på dina böner,

Tils hennes ögnakast dig lär,

Hvad sällhet hennes vink bereder.

Först älskar hon din dygd och heder,

Sen dig som sådan prydnad bär.
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Et år ren flytt, hvad bör man tycka,

Blef Nymphens fina fråga här;

Hvad har han nu för alt besvär?

En enda kyss hans enda lycka.

Ack! på et år ej vinna mer:

I sanning, en nog löjlig snara;

Men hvarför ej sig straxt förklara,

Och säga kort jag älskar er?

Er höfs min sann ej länge gräla,

I unga hjeltar om ert val,

I kännen vist ej långa qval,

När ni hos Skönhet er anmäla:

Men hvad ert mod uträtta kan,

Då kärlek vill er Facklan lämna,

Det vill jag i den Segren nämna,

Som Jesmin en gång lyckligt vann.

En ungkarl trodde sjelf den oförskämda lära,

Hur' hvarje skönhets hand åtnjöt en värklig ära,

At kyssas af hans mun - Jesmin den dårens namn
Han såg Silvie en gång och hennes klara famn,

I fenstret där hon satt med rosenröda kinder.

Uppeldad och bestört han edligt sig förbinder,

At segra på dess bröst, som hon besegrat hans;

Emedlertid ej sömn och ingen hvila vans,

Den halfva natten skred i gång fram och tilbaka,

Med tusen hufvudbråk, för at et bref utstaka,

Och ur Romaners mängd innom et enda bref

Fler uselheter skrefs än någon dödlig skref.



253

At för en blank ducat nu brefvets fortkomst vinna,

Det också liksom flög fram til sin ägarinna,

Fast utan minsta svar och ringaste besked.

Jesmin imedlertid han sina händer vred,

Och från sitt skrifbord blek med en ödmjuklig penna,

Affärdar än ett bref, hvem til, Julii - till henna

Utgjutande sin harm i rörande besvär,

Och hur dess kärleks-eld bäd' märg och ben förtär.

Med handen sträckt och sänkt, bäst han dess flärd

ursäcktar,

Så är hon dygdens sol och Paradisets necktar;

Än med en uprörd själ, förtviflad utan tröst,

Han finner tigermjölk innom den Skönas bröst;

Och åter blir hon nämd, där han ses concipera,

Et hoppets nordanbloss, en diamant, med mera:

Försäkrad, om Sylvie ej blidkad blir och god,

Med dolken mot sitt bröst at simma i sin blod.

Jesmin gif dig tilfreds och all din oro stilla!

Försegla gladt ditt bref, och ljuft ditt bröst inbilla,

At som du detta vax vid ljuset smälta ser,

Och kring Sigillets brädd nedmjukadt rinna ner:

Så skal ock lika lent din kärlek dig belöna

Och du innom Silvie ett krossadt hjerta röna,

Som vid din ömma skrift snart ögats blickar bryr.

Ja, brefvet sändt, bröts upp utaf en hand så dyr;

Men himmel hvad Jesmin hörs Astrilds nåd anropa!

Ändå ej minsta svar, hur' hänger slikt tillhopa?

Af järn och stål ditt bröst Silvie en teckning ger!!!

Dock, hvilket träd just fälls af första hugget ner.
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Emedlertid tror jag, han hennes frihet vunnit,

Och i en yppad köld, hon nya nät upspunnit,

För at än flere bref mottaga af hans hand,

Och fåfängt släcka mer hans hjertas djupa brand.

An mera liksom klädd till sjelfva bröllops-fästen,

Hur' kan hon liknögd se den gullchamrerta västen?

Jag vet ännu ett råd, som säkert lyckas bör, !!!

Igenom vackra rim, man vackra flickor rör.

På vers Jesmin, på vers, skall du till Nymphen skrifva,

Blir segren då ej din så lär han aldrig blifva.

Jesmin fann rådet godt - ack! önskom nu med mig,

At rimmen flyta lätt och stilen höjer sig:

Se hvilken Skalde-digt Jesmin uttänkt och blundat,

Förvisso örats val ej läckrare åstundat,

Då ren hans Prosa skön och hög och eldig flöt.

Knapt Silvie, läsande, den Hjelte-dickten slöt,

Förrän et bref til svar i största hast anlände,

Man lätt begripa bör den eld Jesmin nu tände.

Hur gladt mot pigans skymt dess dolda längtan lopp,

Som nigande frambar hans sällhet och hans hopp.

Den sluga Pigan djupt fruntimrets hälsning bådar:

Jesmin med bugad rygg sitt vackra bref beskådar.

Och åt Sigillet ler, förkjust och darrande

I brinnande begär at innehållet se.

Sjelf utan dristig blod då alla krafter tryta,

At fatta sit beslut och vaxets limning bryta

Han brefvet mot sitt bröst inkramar och tilber

Af hundra kyssar vått han åter det beser.
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Och pigan en ducat hans båda händer räcka,

Som heligt sig besvär at ingen ting uptäcka.

Men himmel - hvilken post, - från en Silvie så söt,

Som stackars vår Jesmin med sådan längtan bröt.

Hvad tros, där skrifvit står? ej annat än de orden

Min Herre är en narr, den största narr på jorden.

LIII

DAMOKLES

Tro ej, at krönt med högsta lycka

Tyrannen nånsin lycklig är;

Han bäfvande sin mantel bär,

Och de Jouvelers mängd som smycka,

En vådlig glänts dess hjässa bli;

Tyran! säg när du annat kände,

Än blott ett blänkande elände,

Och dödens skräck i raseri.

Til Dionysius Tyrannen,

En Smickrare insteg en dag,

Som under granna ordalag,

Bedyrade den Envåldsmannen,

Med bögda knän och uplyft hand,

Hur' han sig borde lycklig kalla,

Så til sitt välde at befalla,

Som rik af skatter, folk och land.



Knapt Smickrar'n hant sitt loftal sluta,

Förrän Tyrannen gaf til svar;

Damokles märk! du villse far:

Så säll du tror mig lyckan njuta,

Så sant dess irrbloss dig bedra.

Välan jag vill min thron dig unna,

Til svar, hvad har du at förkunna?

Damokles bugade med ja.

Straxt med en underdånig ifver,

En gyldne Stol man honom ger,

Han sätter sig och tankspridd ser,

Den härlighet hans Thron omgifver,

Och skönjer intil minsta vrå

Bland rösters sorl som ljufligt susa,

Hvad vällust uttänkt at förkjusa,

Och högmod för at dyrkan nå.

En präktig tafifel man tilbjuder,

Hvart rum med purpur rikt beklädt;

I Guld-Pocalen vid var rätt,

Den rosenröda drufvan sjuder,

Och vid hans blick upeldas alt;

En vink, - hvart bröst sig lyckligt känner:

Et ord, - straxt hundra Adel-Svänner,

Fullbordat hvad dess nyck befalt.

All frögd och lust at öfverväga,

Damokles sig högst lycklig fann:

Hvad prakt och höghet utbrast han?



Blott jag den evigt kunde äga

Men ack! - i det han sade så,

Sig ångest svetten straxt utträngde,

Ett uddvasst svärd i taket hängde,

Fäst vid ett ringa tagelstrå.

Han faran hotande ser sväfva,

Ikring sitt hufvud hvar minut,

Och denna lycklige til slut,

Förmärks i alla leder bäfva,

Ej skönjande Palatset mer,

Ej de med purpur klädda salar,

Ej vinet som vällustigt skvalar

Uti de gyldne kärlen ner.

Förgäfves ögats lystnad röjes

Til hvad på Bordet läckrast var,

Ej Sångarns stämma hög och klar,

Med örats bifall mera höjes:

Nej - utbrast han med klago-skri,

På denna Thron i ståt och heder,

O! Dyonysius jag beder

Låt mig ej längre lycklig bli.
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LIV

INKLE OCH YARICO
Förut öfuersatt

Den åtrå efter vinst, som först oss yppat har,

Hur' med den snabba köl man öfver böljan far:

Som gett oss hjerta nog, at på det vida blanka

Förtro et älskadt lif en liten bräcklig planka:

Den åtrå efter vinst det tydliga begrepp

Om fördel och förlust, dref Inkle på et skepp.

Han sjön sin första håg, sin mandoms styrka skänkte,

Hans vett i handels-konst, hans dygd i ziphror blänkte.

Nu lockas han at se den rika verldens del

Som vi med svärdet lärt vår tro och våra fel:

Til dessa kuster ren sin glada syn han sträcker,

Just då at storm på storm hans skepp i spilror bräcker.

Bland tusen svall och djup man hemsk kring stranden lyss,

Där mördad stupar den som böljan skonat nyss;

En vild och mordisk flock, hvart lif i stycken rifver,

Och Inkle bland sitt folk allena räddad blifver;

Han ser en lummig skog, som mörk och enslig är,

Dit han med häpna steg sitt lif ur faror bär.

Brittanen i sin flyckt bland dessa gömslor rastar,

Och andlös vid et träd sin trötta kropp han kastar;

Här blir hans rädda själ af ängslig aning tärd,

Här väntar han sin död af hunger eller svärd.
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Ett rusk bland skogens löf hans skrämda öra hinner,

Bestört han ser sig om, men blott en flicka finner

Ett eldadt ögnakast han af den vilda får,

Hon stadnar, - nå hvad nu? - hon väl tilbaka går,

Men nej, så tilgjord dygd de vilda mör förakta,

Men dristig är hon nog at Européen betrakta,

Dess drägt, dess hvita hy, dess blick och vackra hår

Alt håller henne qvar, alt hennes tycke får.

Hos denna vilda Nymph, Brittanen äfven finner,

En täckhet, ett behag som snart hans kärlek vinner,

Hon ej af konst och tvång, ej af förställning vet,

En blick förråder lätt dess hjertas hemlighet.

Fullkomlighetens drag dess hela bildning pryda,

En lysten själs begär dess vackra ögon tyda,

Med blickar talar hon, i blickar får hon svar,

Och genom ögnakast förenas detta par.

Han följer hennes vink, hon straxt en koja visar,

Där hon med utvald frukt sin kära främling spisar.

Han törstar, - det är svårt, den plågan lindras bör,

Sin gäst, med snabba steg hon til en källa för.

Hon glada blickar ger at dess bekymmer lätta

Knapt hon sit öga kan utaf dess åsyn mätta,

Hon leker med hans hår, som vädrens anda bär,

Och synes undransfull at det så krusigt är.

Sin vän förnyad ro hvar morgon hon tillagar,

All ledsnad ur hans själ, dess muntra omsorg jagar,

Hvar dag bär nytt bevis af kärlek, nit och tro,

At ock i vilda bröst kan ömma hjertan bo.
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Hon honom skänker för, hans lilla koja käder,

Med mången brokig hud och mången sirlig fjäder;

Hvar gång hon på besök hos sin förtrogne är,

Af rara musselskal en högtids-drägt hon bär.

Så snart sig nattens flor kring skogens rymder breder,

Hon till ett vattenfall sin kära främling leder,

Där under buskens skygd vid Nägtergalens drill,

På blomstrens mjuka bädd hans ögon slutas till;

Men knapt en enda blund, den trogna Sköna smakar,

Med Inkle i sin famn, hon för dess trygghet vakar:

Hur' få ibland oss, säg! som sådant hjerta bär!

Ett lika tungomål åt båda kärlek lär,

De tyda, i sitt språk, alt hvad i tankan rinner:

Hon, Inkles röst förstår, han hennes mening finner:

Förkjust, hon ofta lyss, då hon beskrifvas hör,

Den sälla lefnadsart, man i Europa för.

Han önskar henne snart med sig i London finna,

Hon häpen önskar sig, så ljufva vilkor vinna;

Där, skall du, säger han, och pekar på sin drägt,

Med präktigt brokigt tyg och silke bli betäckt.

I hus, til hälften glas som lätt af hästar röras,

Skall du beqvämligt bo och kring om Staden föras.

Af glädje Flickan gret, och ofta tårögd såg,

Om någon köl ännu ej klyfde hafvets våg?

Här, tycktes lyckan just all hennes bön bejaka,

Ett skepp till stranden förs, hon löper glad tilbaka

Hon söker Inkle upp och lämnar all ting qvar,

Sin ömhet och sin tro hon blott i följe har.
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Så nögd hon visar sig, bland storm, och svall och fara,

Som hon vid Inkles hand skull mitt i London vara.

Ren, med en önsklig vind man sätter kosan fort,

Nu kännes Barbados,*) men just vid denna ort,

En nedrig vinnings-brunst uti hans hjerta väckes,

Han på sitt tilstånd ser, hans hela själ förskräckes,

Sig sjelf är han til last, hans hand och Cassa tom,

Och armod all hans vinst från Indiens rikedom.

"Så har jag, säger han, ur möda, nöd och fara,

"Den trösten endast qvar, at nu en usling vara,

Dock döljer han ännu, hvad i hans hjerta gror,

Sin vilda för han dit, där Slafvehandlarn bor;

Här all hans tacksamhet i tyranni förvandlas,

Då för en lumpen vinst hon til Slafvinna handlas.

Hon faller om hans hals - ach Inkle! - hvarför så?

Hon gråter, ropar, ber, - nej köpet måste stå.

Ack jag ett foster bär! - ack far hon fort at klaga,

Månn' han beveks? åh ja, at mer betalning taga:

An tre Pund Sterling hit - han ännu ropa tör.

Se här Jariko tag - dig Köpman hon tilhör.

O Inkle, du Barbar! hvars like knapt lär gifvas,

Ack måtte dock din blygd til Seclers skräck uplifvas:

Du Niding! all den tro, den redlighet du rönt,

Skal den så skamligt bli med bojors tyngd belönt?

*) En afde Caribiska öar, hvarest en vidsträckt Slafhandel idkas.
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En Flicka som sig sjelf med ömhet satt i fara,

At, bland en mordisk flock, ditt kära lif bevara,

Som på din välfärd sett, men på sin trygghet minst,

Som dig kring hafvet fölgt, den säljer du för vinst.

Trots til din arghets högd, sig största bof kan närma,

Nej, ett omöjligt brott at dina laster härma.

LV

CALISTA

Med tårögd blick dig Skalden beder,

Min Läsare! dig föreställ:

En Nymph i dygdens dyrkan säll,

Hvars öde til beundran leder.

Dess anlet vårens fägring bar:

Mång dygdig Ädling sökte finna

I hennes famn sin älskarinna;

Ty döm nu sjelf hur' skön hon var.

Den Nymph hvars öde vi få röna,

Var hög til börd och ädel ätt;

Dock högre til sitt tankesätt:



Kort sagt Calista denna Sköna

Opasslig låg . . . och slutlig som,

At Doctorn åderlåtning pröfvat,

Så lät hon kalla oförtöfvat,

En Kungens Lif-Chirurg - han kom.

Han kom - den mannen bar ett värde,

Som vidtberömd och allmänt känd;

Men längsen af dess skönhet tänd,

En hemlig eld dess bröst förtärde

Den hennes höga stånd förböd.

Han blir med hennes blick benådad,

Ack, om han aldrig blifvit bådad,

Hon ännu andats frisk och röd.

Han tar den hvita armen sakta

Och tankspridd stryker ådren upp,

Med bäfvan söker han dess lopp,

Och pulse-slagen at betrackta.

Calistas vän och sällskaps Fru,

Ser mannen rädd Lancetten föra,

Straxt den sängliggande i öra

Helt tyst hon saken yppar nu.

Ack svarade vår sjukling - stilla,

Låt honom fritt, min bästa du!

Låt Herrn få öpna ådren nu;

Och slog han också felt och illa,

Två gånger han min tilgift får,



Han mig vist ondt ej vill orsaka,

Ack nej - blef Läkarns svar tilbaka,

Och i detsamma Snäpparn slår.

Ack, skrek han högt, med häpen ifver,

Vid blodets sprutning upp i sky;

Ack arma man, hvart skall jag fly?

O! Gud hvad tungt mitt öde blifver!

Som darrhändt så Lancetten höll.

Mitt bröst är liksom sönderbråkat,

Olyckligt jag pulsådran råkat,

Så svimmade han bort och föll.

Hon, ( kan en dödlig sig inbilla

En mera stor och ädel själ?)

Bekymrad om den mannens väl

Som sårat hennes arm så illa,

Hon honom ofta strängt förböd,

At ej så mycken oro visa,

Och låg förutan minsta lisa,

Två dygn i sveda, värk och nöd.

Nu Läkarena samfäldt spådde,

En dödlig fara hvar minut,

Och såleds med et grymt beslut

Til armens stympning ifrigt rådde,

Den utan klagan hon framdrar;

Sin sköna arm hon synes vås;a,

Och ber dem endast den rådfråga,

Som orsak till dess vånda var.
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Så slapp den Sköna lifvet sluta,

Med sin förlust utaf en arm,

Och för så mycken ångst och harm,

Blef hennes lön at lifvet njuta.

Men, märk hur Doctorn helt förskräckt,

Ser i kallbrand ny olycks-råga,

Och påstår at det lifvets låga

Om tvänne dygn bör vara släckt.

O Gud - så litet anstånd finna,

Hjelp du så vidtberömde man!

I Läkare om hjelpas kan!

Hjelp henne lifvet återvinna!

Men fast i vånda stadd och nöd,

Likfullt det hjertat ädelt brinner,

Välan jag dör, sad' hon - men finner,

Ej honom orsak til min död.

Jag vet, - han skulle af alt hjerta,

Se mig min vedermöda qvitt.

Och för mitt lif upoffra sitt;

Dock döden gör mig ingen smärta,

Och himlens råd förborgadt är:

Jag tåligt lider, aldrig klagar,

Och är beredd då Gud behagar,

At skiljas hän från alt besvär.



I rummet framsteg i detsamma,

Den Kunglig Lif-Chirurgen svag,

Er, fortfor hon utnämner jag,

At all min egendom annamma:
Som arrvinge den innehaf:

Er ginge eljest mer än illa.

Och sen hon detta sagt - helt stilla

Sin ädla anda hon upgaf.
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Text Komm
A.

Af händelse på gatan mötte 173 130

Aret, en dygdig man, men Gildstu-klädd 212 143

At Djuren röja tanke-gåfva 137 118

At en Rhinoceros - för en gång skåda få 170 129

At ofta minst beundran når 228 149

D.

Den åtrå efter vinst, som först oss yppat har 258 158

Ditt lif, o werld, beskåda 1 04 77
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Dryg af sin konst, man högbent såg 174 131

Du som till Gustafs Thron på Snillets 127 90

E.

Ej långt från Londons Stad, en man til fots 203 140

Elmire, som nyss var blifven Änka 1 62 127
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En Flugas död - min luta väcker 218 145
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En Fru, den i vår Stad en Ängel nämnas bör 193 137
En Hj elte som på krigets ban 133 115
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En häst som mod och låga 214 144
En man som långlig tid i gickt och sveda låg 237 153
En man, fast bättre sagt, en spitsbof 233 151

En Målare fans i Athen 219 146
En Ockrare i tysthet nådde 180 133

En Sparf upp i ett vinträd flög 140 119

En Tiggare med blottad klinga 216 145

En Tröskare i gräset satt 187 13
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En Vagns-häst väl förnäm med trotsig man 148 122

En Vandringsman i trötta fjät 146 722

En Yngling som af längtan brann 176 131

Ett Barn en gång en kortlek fann 197 137
Ett lustigt hufvud fanns en gång 151 123
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Främst för en kyckling-hop, en höna snedt 241 154
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vinna 215 144

G.

Gud i himlen och på jorden

Mel. s. 280

115 83

H.

Ho wet, hur snart min ände nalkas 112 81

Mel. s. 279

Hvem kan de onda ting uptäcka 204 140

Hör Doris kan du tiga bara 246 156
Hör lilla du, ett ord på en förtrolig timma 166 128
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I Damons blomster-sal, en Siska i sin Bur 235 152

Ismene en artig Fru, den lärosatsen spridde 209 142

}
Jag arme synda-träl til dig 120 87
Mel. s. 282

K.

Kom Yngling, at en bragd beskåda 1 79 133

M.
Med Lilljors prål i band och lockar 154 124

Med tårögd blick dig Skalden beder 262 159

Min Anda lyft dig op! All andagt hos mig

wäckes 101 76
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Min hand, uprest vid glömskans flod 130 114

Min Pappa märker jag, åt skogen ärnar sig 222 147
Märk yngling, vid din ångst och låga 251 156

N.
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O.
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O hufwud, som nedböjes 108 79
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S.

Sitt bröst til sång innom en bur 158 126
Skild från tidens ångst och möda — 107

T.

Til lycka, at för slutad möda 8 35
Til Åkerhönan, snärd af våda 135 116
Tro ej, at krönt med högsta lycka 255 157
Två Brandvakter gingo hop 230 150
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Wåra ögon sig tilsluta 117 85
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Ä.

Äktenskapets Gud all ära 178 132
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Psalm N:o I

Ditt lif, o werld, beskåda

Ps. 375

Ditt li£ o werld, be - skå - da, Din Frål - sa - re i

—9—

wå - da Wid Korset nag- lad står. Si, sjelfwa å- rans HEr- re Med
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smälek och än wär - re, Ja, hugg och slag i dag han får.

76^ 56
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Psalm N:o II

O hufwud, som nedböjes

tr r\

Ps. 394

tw4

O huf- wud, som ned - böj - es, Och blir med hån be - lönt.

Du pi - nas, jag up - hö - jes, Du blif-wer tör - ne- krönt.
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"t—fe 1 r
1

1

—

1

Du som bordt wa - ra hed - rad Med ald - ra- stör - sta

6 6 6

prakt, Blir nu så platt för ned- rad, Och rå- kar i för - akt.

C/
» ^
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Psalm N:o III

Ho wet, hur snart min ände nalkas

Ps. 288

Ho wet, hur snart min an - de nal - kas,

Hur snart kan dock min lifs - dag swal - kas,

slut,

ut.

Och dö - den

Då jag måst

gör

gå

på ti - den

ur ti - den

Min Gud, jag ber för Chris - ti blod,

C/

<7s

Min än - da - lyckt gör sfill och god.

6 6 7 ^
Samma Melodi: Psalm N:o VII
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Psalm N:o IV

Gud i himlen och på jorden,

Ps. 84

rS

r p
J nr

5

Gud i him- len och på jor- den, Fa- der, Son och Hel - ge And,

Som från sö- der in- til nor-den Sty-ra wetmed ti - ne hand,

6 o 6 6 56 O

r
rf

' r
J

r r
Tu somskif-tar natt och dag, Mitt låf- of- fer nu up-tag.

6 6 6 6
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Psalm N:o V

Wåra ögon sig tilsluta,

Ps. 377

f"T rr g
Wå-ra ö-gon sig til-slu-ta, wil-ja nu in - som - na sött,

Kroppen will ock hwi-la nju-ta, Hwar en lem år tung och trött.

6 6

Os

6 6

Hwad oss da- gen gjor - de klart Höl-jes nu af mörk - ret snart.

r >
J

r
1 r j

Wi se so- len från oss skri-da Och sitt sken nu stjår- nor spri-da.

6 6 6 6
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Psalm N:o VI

Jag arme synda-träl til dig

Ps. 217

Jag ar - me syn - da - trål tit dig Fram - går med blö - digt

Och måst' mot all din nåd mot mig, Be - kan - na med stor

r"? r t * t t r g r
6 6 6

hjer - ta, O Fa - der huld Min syn - da- skuld Som
smär - ta

i* •—r

—

ö
'

1

'

sjfi - len swå - ra kläm - mer Och med sin hop Mitt

ii

sor - ge - rop För - ö - kar i min jåm

o

mer.

m
Psalm N:o VII -- se s. 279
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Kommentar 3

Med föreliggande volym avslutas Bellmanssällskapet

standardupplaga av Carl Michael Bellmans Skrifter.

Den kan betraktas som ett fristående appendix till ut-

gåvan, eftersom det som här presenteras inte är Bell-

mans originalskrifter utan ett urval av hans översätt-

ningar av andra diktares arbeten. Att alls ta med dem
har ingalunda varit självklart, och det är därför angelä-

get att redovisa skälen till utgivningen.

Man skulle kunna hänvisa till att de tidiga översätt-

ningsarbetena intar en rangplats i den enda verkför-

teckning Bellman själv lämnat efter sig - den som in-

går i det utkast till en biografi, Lefiverne, han tecknade

ned under tiden som gäldstugufånge på högvakten för-

sommaren 1794. Här nämner han fyra översättningar:

Du Fours "en fars' förmaning till Sin Son företagande

en utrikes resa", "psalmer i Halliske psalmboken", ett

utdrag ur "Skriwers Siäleskatt tryckt i Norköping hos

Edman" och "Landshöfdingen v. Schweinitz dödsbe-

tracktelser". Den i tiden för Lefiverne näraliggande

Gellertöversättningen från 1793 nämner han däremot

inte. Av originalverk nämner han två: "en numera säll-

synt Skrift - Månan' och "En skrift Som kallas hwad
behagas, mycket sällsynt...". Hela sin viskonst sam-

manfattar han med orden "De Bachanaliska Sakerna

äro nog kända" och sin övriga originaldiktning, religiös

som profan, går han helt förbi.
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Nu är Lejwerne en vansklig källa, och som verkför-

teckning skall den nog inte uppfattas som värderande.

Bellman har skrivit för en namngiven adressat, vännen

och doktorn Anders Blad för vilken "De Bacchanaliska

Sakerna" var tillräckligt kända och som säkert också

kände till på senare tid utgivna verk som Bacchi Tempel

och Zions Högtid liksom den nyligen färdiga Gellert-

översättningen. Han berättar för vännen om sällsynta

och förhållandevis okända publikationer, och han be-

skriver sig själv som det litterära underbarn han nog

också var. Syn för sägen bär de fyra redovisade tidiga

översättningarna.

Frågan om Bellmans översättningar egentligen hör

hemma inom ramen för hans egna skrifter är bland an-

nat en gränsdragningsfråga. Hans konstnärsskap - som
diktare och som tonsättare - domineras av parodik i

vidaste mening, och varje försök att i textlig detalj dra

distinkta gränser mellan hans egentliga parodier, tra-

vestier, parafraser och direkta lån är dömt att misslyck-

as. Originaliteten i hans eget verk växer nästan alltid

fram ur relationen till en litterär och/eller musikalisk

förlaga av något slag, den må sedan utgöras av en indi-

viduell text eller av en genre.

Naturligtvis skiljer sig Bellmans verksamhet som pa-

rodiker i vid mening från hans verksamhet som över-

sättare, men skillnaden är ibland enbart intentionell - i

varje fall så länge vi håller oss till enskilda textpartier.

Den Boileau-parafras som inleder Fredmans epistel

N:o 80, "Liksom en herdinna", ligger närmare origi-

naltexten än mången strof i Bellmans Gellertöversätt-

ning. Om hans Lust-spel den 17 Julii 1790 - som inte

ger sig ut för att vara en översättning - och dess förhål-
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lande till Carmontelles La Marchande de cerises skriver

Marie-Christine Skuncke: "Här och var översätter

Bellman nästan ordagrant, men för det mesta handskas

han mycket fritt med Carmontelles 'proverbe'" ("Körs-

bär och krigspropaganda" i Läskonst skrivkonst dikt-

konst , Till Thure Stenström den 12 april 1987, Uppsala

1987, s.284). Att ett författarskap, vars originalitet i så

stor utsträckning som Bellmans bygger på verkets

spänningsförhållande till en förlaga, inleddes med en

trägen skolning i konsten att översätta saknar knappast

betydelse. Att det avslutas med ett stort översättnings-

arbete vittnar kanske om att skalden själv upplevt sin

verksamhet som translator som en del av sin litterära

identitet.

Om översättningsarbetena varit av betydelse för

Bellman som skald är de knappast av mindre betydelse

för oss som läsare. "De slutsatser som stilistiken kan

dra ur jämförelsen mellan två texter, den tyske fabel-

diktarens och den svenske översättarens, är intressanta,

för förståelsen av flera dunkla ställen i [de bellmanska]

originalverken avgörande" skriver Nils Afzelius i sin

uppsats om Bellmans Gellertöversättning,"Två stilar -

två temperament" (BS 13, s. 32). En motsvarande tan-

kegång utgör en av Marie-Christine Skunckes utgångs-

punkter för studien av Lust-spel den 17 Julii 1790:

"[Bellmans] avvikelser från originalet har mycket att

säga oss om hans egenart som författare" (a.a. s. 284f).

De citerade studierna är ägnade Bellmansarbeten

från sen tid, en tid då hans stil utvecklats till den mog-

ne diktarens. Ur stilistisk synvinkel är texten i Gellerts

Fabler otvivelaktigt den mest intressanta, och denna

har därför återgivits i sin helhet.
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Relativt sen är också översättningen från italienska,

"Sonat", 1788, men dels är den så kort, dels så obetyd-

lig, att den bara kan tjäna som ett komplement vid en

stilstudie. Obetydlig var den av allt att döma inte

minst i Bellmans ögon - han har inte ens ägnat den så

stor uppmärksamhet att han sett att det var en sonett

han skulle översätta! Däremot är denna översättning

unik som den enda till vilken vi har ett originalmanu-

skript, t.o.m. ett arbetskoncept. Liksom Gellertöver-

sättningen tidigare kommenterats av Nils Afzelius har

översättningen av den italienska sonetten kommente-
rats av Bengt Rapp i hans Arkadiska herdar (Bellmans-

sällskapet, Stockholm 1980).

De tidiga översättningarna har inte analyserats och

kommenterats med samma grundlighet som de sena.

Då de tillkom medan Bellman ännu befann sig i tonå-

ren kan de rimligtvis inte på samma sätt som dessa

vittna om en personlig stil, om ett författartempera-

ment som sätter sin egen prägel på övertagen text.

Översättningarna har dessutom varit ett led i den unge

Carl Michaels språkstudier och skrivövningar, och i

hur hög grad den slutliga texten har påverkats av vuxna

i hans omgivning - framförallt av hans informator

Claes Ludvig Ennes - kan vi inte veta.

Men om de tidiga översättningarnas värde för stilis-

tikern är begränsat, så är deras värde så mycket större

för den som intresserar sig för den genetiska aspekten

på Bellmans texter. Man kan skapa sig en föreställning

om vilken litteratur som påverkat Bellman genom jäm-

förande studier, genom att utgå från vilka böcker som
ingick i hans bibliotek och vilka han rimligtvis under

sin tid borde ha haft inom räckhåll. Beträffande de ar-
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beten han översatt i sin ungdom vet vi att han har känt

dem utan och innan och att han i en mottaglig ålder

har format svenskt språk efter deras mönster. Att hans

eget religiösa författarskap, liksom hans psalm- bibel-

och predikoparodiska diktning tagit starka intryck av

den uppbyggelse- och betraktelselitteratur han som
ung bearbetade är vad man har anledning att förutsät-

ta.

Det som här publiceras är ett omfattande urval, repre-

senterande tidiga och sena arbeten, översättningar av

prosa och av poesi samt översättningar från franska,

tyska och italienska. (Någon översättning från engelska

- ett språk som Bellman enligt Lefwerne också skall ha

lärt sig som ung - är inte känd.)

Ett arbete har förbigåtts helt, översättningen av

Christian von Scrivers Sanna christendom i ett "utdrag

af thess själeskatt", som utkom i Norrköping 1761. I

motsats till övriga publicerade arbeten, vilka försetts

både med översättarens namn eller namnchiffer och

med bellmanska paratexter, är dess översättning ano-

nym - det är endast tack vare Lefwerne vi vet att den är

Bellmans. Därigenom tjänar den som ett memento:

Det kan mycket väl finnas flera, för oss okända bell-

mansöversättningar, exemplelvis bland de som oftast

författaranonyma visböckernas försvenskningar av

franska chansoner och poésies fugitives.

Ur von Schweinitz' Evangeliska dödstankar har en-

dast sonetterna hämtats. I övrigt har alla kända över-

sättningar medtagits oförkortade.
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EDERINGSPRINCIPER
OCH REDAKTIONSARBETE

Redigeringen av volymens fyra avsnitt har ombesörjts

av lika många specialister, vilka svarat för såväl texteta-

blering som kommentarer:

Professor Sigbrit Swahn: Ph. S. Du Fours Under-

wisning lämnad afen fader åt sin son.

FD Sven Christer Swahn: Religiösa ungdomsöver-

sättningar i bunden form, d.v.s. sonetterna ur von

Schweinitz' Evangeliska dödstankar och de sju

kända översättningarna av psalmer ur den s.k.

Halle-psalmboken.

Dott. Andreas Sanesi: "Sonat", en överföring till

svenska av en italiensk hyllningssonett adresserad

till statssekreteraren Carl Fredric Fredenheim.

Professor Birgit Stolt: Gellerts Fabler.

Själv har jag svarat för etablering av de sju psalm-

melodierna, och de kommentarer till dessa som
lagts samman med Sven Christer Swahns text-

kommentarer är likaledes mina.

I de texter som återgivits efter tryck har uppenbara sät-

tarfel rättats, och dessa rättelser redovisas i kommenta-

ren. I övrigt följer de sin förlaga troget.

I de texter som återges efter icke egenhändiga, bear-

betade handskrifter (psalmbokskommitténs manu-

skript) har texten återgivits i det skick den haft före

synliga ingrepp. Trots att handen inte är Bellmans har

stavningen i de sju Halle-psalmerna inte normaliserats.

Den text som återgår på ett egenhändigt koncept,
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"Sonat", återges diplomatariskt i det skick den har ef-

ter Bellmans egna ändringar. Ursprungliga lydelser re-

dovisas i kommentaren.

I kommentarerna börjar varje avsnitt med respektive

kommentators inledning, vilken bl.a. innehåller pre-

sentationer av originaltexten och dess tillkomst. De
därpå följande kommentarerna till enskilda textställen

hänvisar till sida och rad, varvid även rubriken och

textnummer (dock ej psalmernas strofnummer) medta-

gits i radräkningen. Ordförklaringar ges genomgående

medan behovet av variantapparater givetvis växlat från

texttyp till texttyp.

Som framgår av ovanstående har utgivningen kommit
till stånd tack vare att Sigbrit Swahn, Sven Christer

Swahn, Andreas Sanesi och Birgit Stolt generöst ställt

kunskaper, forskarnit och tid till förfogande. Mitt eget

redaktionsarbete har möjliggjorts av forskarbidrag från

Vitterhetsakademien och Svenska Akademien, och

tryckningen av de bidrag Bellmanssällskapet erhållit

från HSFR.

Stockholm den 1 juni 1997

Gunnar Hillbom

Titelbild:

Frontespisen i Ph. S. Du Fours Instruction morale d'un

pere a son fils qui part pour un long voyage, Paris 1684,

den utgåva Bellman utgick från vid sin översättning.

(Se nedan, s. 16.)
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PH. S. DU FOUR: UNDERWISNING LÄMNAD
AF EN FADER ÄT SIN SON

Från Du Four till Bellman

1757 utkom den unge Carl Michael Bellmans översätt-

ning från franskan av ett sedelärande arbete, Instruction

morale dun pere ä son fils qui part pour un long voyage,

ou Maniere aisée deformer unjeune homme a toutes sor-

tes de vertus, som originaltiteln lyder. Författaren hette

Sylvestre Du Four. 1

Sedan knappt ett sekel hade lärde svenske män och

kvinnor arbetat på att göra svenskan mera smidig och

regelrätt, bl a genom många översättningar, inte minst

från franskan. I Ewert Wrangels arbete, Frihetstidens

odlingshistoria från 1895, ges en rad exempel, bland

annat från tvenne Upsalaprofessorer i latinsk vältalig-

het, Olof Hermelin och Johan Arendt Bellman, Carl

Michael Bellmans farfader. Hermelin hade 1683 i

översättning givit ut samma arbete av Du Four som se-

dan också Carl Michael Bellman översatte. Liksom far-

fadern, som 1693 hade publicerat en samling vishets-

regler med exempel från Salomo och Konfucius (Johan

Arendt Bellman, Vishetens råd, ny uppl. 1723), hade

Carl Michael med sin översättning fortsatt traditionen

1 Denna inledning utgör en förkortad och anpassad bearbetning

av min föreläsning "Från Du Four till Bellman: Omkring en

fransk uppbyggelseskrift, översatt två gånger till svenska", publice-

rad i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Årsbok

1995. Denna innehåller, utöver det som här meddelas, bl. a. en re-

dogörelse för innehållet i den franska originaltexten.
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med att översätta dylika gyllene regler av vilka ett hun-

dratal avslutade Du Fours arbete.

Vi vet att ordspråkssamlingar var en populär genre i

Sverige mot slutet av 1600-talet och början av 1700-

talet. Christoffer Larsson Grubbs bekanta Penu prover-

biale kom i flera upplagor. Johan Runius var en poet i

tiden som också översatt från franskan och som därtill

visat, att svenska ordspråk visst kunde motsvara de

franska. Språkpatriotismen var alltså en drivkraft till

översättningsverksamheten

.

Bokutgivningen var underkastad censur, bl. a. från

kyrkligt håll, och den var mycket sträng när det gällde

översättningar från katolskt dominerade språkområ-

den. Sylvestre Du Four var emellertid kalvinist, vilket

gjorde att hans uppbyggelseskrift lättare kunde accep-

teras av ortodoxins kitsliga granskare.

Författarens namn stavas än si och än så, vilket bereder

forskaren visst huvudbry. Han kallade sig Philippe Syl-

vestre Du Four beroende på ett villkor i morbroderns

testamente: Efternamnet var taget efter morbrodern

medan Sylvestre var fadersnamnet.

Du Four kom från en sydfransk protestantisk familj.

Som köpman slog han sig ner i krämarstaden Lyon,

där han blev god vän med en mycket lärd och berest

protestant, likaledes av den kalvinistiska läran, Jacob

Spon. Denne var son till en känd protestantisk läkare,

Jacob Spon den äldre, som studerat i Paris och Mont-
pellier och blivit livmedicus. Jacob Spon den äldre var

också känd för att behärska grekiska och tyska till full-

ändning. Sonen, som intresserar oss, gick i lära hos fa-

dern men studerade också i Montpellier och var tydli-
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gen specialist på fornminnen, som han skall ha stude-

rat under en tid i Strasbourg.

Redan innan sedeläran för ungdom i form av en fa-

ders förmaning till sin son utgavs, hade Du Four gjort

sig känd genom ett mera kompilatoriskt arbete om
kaffe, the och choklad (Traitez nouveaux et curieux du

café [...]), tre nya njutningsmedel som alla ville yttra

sig om. Denna kaffebok kom ut i Lyon 1674 (1671

enligt Michaud, Biographie universelle) , översattes till

latin - några sade återöversattes till latin) - och bästa

upplagan lär vara den som tryckts 1685 i Haag. Ett ex-

emplar av Haagutgåvan finns i Kungliga biblioteket

med Tessins ägarnamn i guld. Antagligen var det med
denna 'kaffebok' som ett attributionsproblem började.

Hade Du Four verkligen författat de böcker som gick

under hans namn? I Antoine Barbiers pseudonymlexi-

kon sägs det rent ut att det var Spon som skrev de

böcker som gick under Du Fours namn, en uppgift

som bland annat British Museums katalog hållit fast

vid.

Niceron säger listigt att det var Spon som skrev och

Du Four som stod för betalningen. 2 Sådana klara verba

tillsammans med andra indicier inger i varje fall en viss

tveksamhet inför entydiga svar. Samtidigt uppger Ni-

ceron ändå att Du Four stod i kontakt med lärda be-

römdheter som Guilleragues, ambassadör i Konstantin-

2 "Spon communiquoit ses lumiéres å du Four, et lui prétoit sa

plume en le dirigeant dans ses ouvrages, et du Four de son cöté le

soulageoit dans Tétat d indigence ou il se trouvoit & lui fournis-

soit dassez grands secours d'argent." Mémoires pour servir å 1'his-

toire des hommes illustres de la république des lettres avec le cata-

logue de leurs ouvrages 1-47. Paris 1727-45
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opel och också förmodad författare av Lettres portugai-

ses, vidare Charpentier i Franska Akademien, hånad av

Boileau för sitt ställningstagande i striden mellan Les

Andens et Les Mödernes, och slutligen Chardin, den

bekante Persienresenären vars reseskildringar bildade

skola.

Hur det än förhåller sig med författarskapet är det

Du Four som i förordet talar om sig själv och nämner

att han är köpman och handlar med Orienten. Han
nämner även sin vän Spon, och det gör han också i det

brev som han publicerade som en sorts paratext till sin

Instruction morale. Då traktaten om kaffe var medi-

cinskt inriktad, var det många som enbart på denna

grund ansåg Spon som den verklige författaren, ja man
trodde rent av att Du Four var en pseudonym för

Spon. Det som man kan förmoda är att Spon varit be-

hjälplig med att läsa sin rike väns text och kanske bidra

till ett och annat, inte minst medicinska råd i kaffebo-

ken. Man kan också lägga märke till att många av de

bilder för själens behov och tillstånd som ingår i In-

struction Morale är hämtade från medicinens område.

1685 upphävde Ludvig XIV det nantesiska ediktet,

det som alltsedan 1598 garanterat kalvinister konfes-

sionell frihet i Frankrike. De två vännerna Du Four

och Spon, som hade så mycket gemensamt, flydde till-

sammans till Schweiz redan dessförinnan, och enligt

Jöchers Allgemeines Gelehrten-lexikon skulle de båda

dött redan samma år som ediktet upphävdes. Emeller-

tid står det hos Grente att Du Four dog först 1687. 3

3 Dictionnaire des Lettres Frangaises, sous la direction de Georges

Grente. Le Dix-septiéme Siecle. Paris 1954.
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Det finns alltså motsägande uppgifter. Förklaringen är

att exakta födelse- och dödstal inte intresserade på
samma sätt under förpositivismens tidevarv som de gör

idag. Då sökte man helst fakta som syntes vara märkli-

ga sammanträffanden och betraktade siffror som ma-

giska tal. Då betonades likheter mer än skillnader.

1685 hade redan Du Fours uppbyggelseskrift Instruc-

tion morale dun pere a son fils qui partpour un long voy-

age kommit ut i minst tre utgåvor. Den första kom en-

ligt Bibliothéque nationale ut i Paris år 1679, och den

förtjänar liksom de närmast följande utgåvorna en ytt-

re beskrivning. Det är en liten bok i duodesformat.

Den inleds med en sorts tillägnan i brevform till rese-

nären Chardin. Den har också ett förord i vilket förfat-

taren stolt publicerar ett smickrande brev han fått från

akademiledamoten Charpentier, daterat 1678, i vilket

Charpentier också tackar Jacob Spon för att denne sänt

honom sin reseskildring från Grekland, Voyage en Gre-

ce. Därefter följer det kungliga privilegiet för boktryck-

aren Quinet.

Frontespisen föreställer en ängel med utbredda vingar, som för att

skydda bildens centralfigur, en ung man, resklädd i mantel och

sandaler; i bakgrunden ser man solen som stiger upp över hori-

sonten, Orientens sol. Den långa resa sonen ville anträda gick till

Aleppo, nuvarande Halab i norra Syrien, som vid denna tid hörde

till det Osmanska väldet. Bilden har ett budskap. Som bekant var

Lyon en knutpunkt för den lärda och esoteriska emblematiken

med namn som Alciatus och Menestrier bland de mest kända. I

Grentes moderna lexikon över 1600-talets franska författare sägs

att boken kom ut första gången i Lyon 1677. Denna uppgift, som
strider mot den i Bibliothéque nationales katalog, har jag inte

kunnat verifiera.
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1679 års utgåva har ytterligare två bilder eller vinjetter av

starkt emblematisk karaktär. Den ena föreställer en ung man. En
spegel hålls upp för honom som för att tala om att det han ser in-

te är den sanna bilden av världen. Spegeln kan också förstås som
en genrehänvisning, jfr begrepp som "furstespegel" och titeln på
Kolmodins Biblisk Qwinno-Spegel} Nästa vinjett förtydligar: man
ser en scen, världen är alltså en scen, där vissa djävulsmasker anty-

der bländverket. Det franska ordet för värld, monde, latinets

mundus, betyder oftast societeten. Connaitre son monde betyder

alltså ha kännedom om hur eller med vilka man umgås, inte 'kän-

na sin värld' som det står även hos prisade moderna översättare.

Att stiga ut i världen, dvs lära känna societeten, är för övrigt ett

tema som stått sig genom århundraden. Det har från den äldre

uppbyggelselitteraturen övertagits av senare tiders bildnings - eller

utvecklingsromaner, och den tydligaste förbindelselänken är

Rousseaus verk, särskilt Emile och La Nouvelle Héloise.

Den andra utgåvan, från 1680, finns också i Bibliothéque na-

tionale. Där omtalas att boktryckaren har privilegium i sex år från

1678 räknat, att arbetet fortfarande är förlagt hos Gabriel Quinet

och nu kallas ny översedd och utvidgad utgåva. Utstyrseln har än-

drats. Frontespisen i 1680 års utgåva föreställer till exempel en fa-

der med bok i hand; han håller ett manande pekfinger framför so-

nen som tar boken (se titelbilden till föreliggande volym). Detta

är alltså ett betydligt mera handfast stick som direkt utgår från ti-

teln på boken. Anfangen, utformad som en bildvinjett, syftar på

Chardin: Sit cursu clarior, här ungefär med betydelsen att genom
att resa vinnes bättre kunskap, vilket ju fadern hoppas också skall

komma att gälla sonen. Vinjetten med sonen som vandringsman

med stav och sandaler och vakande ängel över sig och med Orien-

tens sol i bakgrunden återfinns dock, men nu vid själva textens

början. Ytterligare två vinjetter har varierats jämfört med den tidi-

gare utgåvans. De har sammanförts till en enda i utgåvan från

1 684 som i övrigt inte uppvisar nya ändringar. Denna finns i Sve-

rige, på Kungliga biblioteket.

4 Enligt Menestrier 1694 är spegeln emblem för "prudence", d.v.s.

förnuftig försiktighet.
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INSTRUCTION MORALE

D' U N P E R E
A SON FILS,

Qui part pour un long Voyage y

Instruction morale, Paris 1684, s. 1.

Det har sagts att det kom en utgåva i Amsterdam 1685 av Du
Fours text, men detta enligt Grentes standardverk, där uppgifter-

na inte alltid är att lita på. Under 1700-talets första del kom ytter-

ligare utgåvor av Instruction morale, bl a en på latin, tryckt i Tysk-

land samt flera översättningar i England. Att denna bok blev så

pass spridd berodde säkert bl. a. på den uppmärksamhet Du
Fours "kaffebok" hade rönt.

I de svenska översättningarna fick allt fördyrande bildmaterial

vika. Hermelins översättning från 1683 måste ha utgått från nå-

gon av de två tidigaste utgåvorna. Då Bellmans exemplar av tex-

ten skaffats av Edvard Carleson på en resa i Orienten (se nedan),

på en rutt där Du Four haft många affärskontakter som kan ha

fatt boken direkt av författaren under hans livstid, kan man nog

anta att Bellman också utgått från någon av de första utgåvorna av

Instruction morale. Kanske har han använt den från 1684 som ju

finns i Kungliga biblioteket.
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När jag från de franska utgåvorna av Du Fours text går

till den svenska översättningen av Hermelin 1683, är

det som om jag stiger ett sekel tillbaka i tiden, inte

några år framåt. Titeln har förkortats och ger ett mera

strängt intryck, som om översättaren velat ta bort den

ursprungliga personliga tonen i Du Fours undertitel

med fadern som ängslas då han inser att sonen vill resa

iväg. Nu heter boken kort och gott Sede-Bok, eller Kort

Begrep At underwisa ungtfolck til en ärbar och försichtig

wandel.

Olof Hermelin, som gav ut denna sin översättning

anonymt, har skrivit ett Förspråk, som han kallar det.

Rubrikvalet svarar väl mot det som förordet uttrycker:

en vilja att likt Stiernhielm hitta gamla inhemska forn-

ord (fast de ofta nog var av tyskt eller plattyskt ur-

sprung) och aktualisera dem genom att använda dem

på nytt. Hermelin uttrycker sig med en direkt bild:

"Sådane ord kunde man möglet affäja och genom bru-

ket mera uplysa; och på dät de icke måtte däm enfaldi-

ga beswära, i förstonne et annat mere gångbart tilfo-

ga." Han tar upp 'ålitt' för åsyn efter isländskan och

med Stiernhielm som mönster. Han ger 'huvudbrott'

betydelse av andlig möda. 'Oknug' betyder okänd och

'hugse oss' bry oss om. 'Hårt åmäle' är kritik. För-

svenskningen av Paulus blir 'Påwel'. Dessa ansatser

motverkas dock av syntaxen med dess efterställda verb

i bisatserna. Den är så tysk att den dominerar helhets-

intrycket.

Vad som under denna tid i första hand uppfattas

som utländskt är det välska, som man sammanfattande

säger om romanska språk och seder med särskild syft-

ning på italienska. Hermelin klagar över att vi i Sverige
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"wille oss til Franska omskepa" att i sitt eget land sven-

skan är "så förhatelig at fast hon giwer de wichtigste

ord at wår mening uttrycka, måste likwäl et brutit

wälskt äller Fransöskt inlappas". Denna klagan står an-

titetiskt. Motvikt blir hans höga uppskattning av sven-

ska fornspråket, helt i Rudbecks anda: "Ty som Göt-

skan ofelbart är ibland de äldsta huwudspråk af hwil-

ken många andra kunne utledas, måste hon också ware

betydlig; såsom de gamla gemenligen hawa utfört sin

mening kort och närmast til siälwa tingets ägenskap".

Vad beträffar innehållet i texten har Hermelin klokt

nog modifierat vissa bilder och uttryck som skulle

kunna uppfattas som förgripliga av den svenska censu-

ren. Jag hittar till exempel inte det ställe där Du Four

framhåller att konversationen inte är någon Monarki,

där bara en får lov att föra ordet, utan en Republik, där

alla får lov att tala. Passagen om den enda rätta läran,

den som sonen fötts i hos kalvinisten Du Four, är bor-

ta, också av försiktighetsskäl. Vissa ställen har, trots

Hermelins åsikt om vårt språk som mera kärnfullt än

andra, blivit försvagade i uttrycket, närmast bleknat

bort. Samtidigt kan man inte låta bli att beundra Her-

melin för hans fyndighet att hitta svenska motsvarighe-

ter till utländska ord: Kättjan gör av kroppen, den hel-

ge Andes tempel, "et stinckande hemligt-hus". Det gäl-

ler att inte sin "wanart med någon dygdeskugga beskö-

na", och "synden har olagat wårt lifz urwärk" för att ta

ett par belysande exempel.

Hermelins användning av gamla ord har ingalunda

glömts av ordböckerna. Såväl SAOB som Dahlgren tar

upp ord från denna översättning, ibland som enda ex-

empel, ibland tillsammans med Stiernhielm. Men om
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Hermelins ansatser fullföljdes annorlunda än vad han

tänkt sig utmärks dock den svenska Frihetstiden av

samma dubbla ambition som Hermelin står för, nämli-

gen att visa svenskans duglighet genom inhemska verk

och göra språket smidigare genom översättningar, dock

utan att förakta det som redan gjorts. "Stiernhielmar

har vi här med Speglar och Rudéener", som Carl Car-

leson utropar i en inledningsdikt till sin antologi av

svensk poesi från 1737.

Carl Carleson hade en bror vid namn Edvard, senare

utnämnd till kansler. (Det adliga namnet Carleson fick

bröderna först en bit in på 1740-talet.) Tillsammans

med sonen till presidenten von Höpken gjorde Edvard

Carleson omkring 1 740 en resa till sydöstra Europa för

att studera "den levantiska handeln" som Wrangel sä-

ger i sin Frihetstidens odlingshistoria. Kanske Edvard

Carleson då också kom till Aleppo, den stad som an-

sågs som absolut centrum för alla som ville handla

med Orienten. Helt säkert är att det var Edvard Carle-

son som gav Carl Michael Bellman Du Fours bok, som
den unge poeten översatte och gav ut 1757. Bellman

har i sin sent författade beskrivning, Lefwerne, ned-

tecknad under hans vistelse i gäldstugan på slottet och

daterad 8 maj 1794, omtalat under vilka omständighe-

ter som han fick boken ifråga. Lefwerne är i dag lätt

tillgänglig (t. ex. i Byströms utgåva från 1947 och i

StU 12, s. 16). Bellman berättar något sporadiskt om
sina informatorer och talar sedan om att han under ett

feberrus plötsligt börjat uttrycka sig på vers. Det kom-
menterades av dem som umgicks i huset, bland andra

just av Edvard Carleson.
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Som botemedel mot feberparoxysmerna föreslog

den pragmatiske Carleson att Bellman skulle övas i

nyttiga kunskaper. Man skaffade unge Bellman en ny

informator, och så kom Magister Ennes in i familjen.

Som lämplig sysselsättning för den unge skyddslingen

och hans nye informator bidrog Carleson med Du
Fours bok för översättning. Titeln på den var i Carle-

sons smak, och arbetet var till på köpet skrivet av en

köpman, vilket borgade för ekonomiskt förnuft.

Edvard Carleson verkade enligt Peter Wieselgren

{Sveriges sköna litteratur III) outtröttligt för våra nä-

ringars främjande. Uppslagsboken kompletterar med
uppgifter om att Carleson lyckades skaffa goda villkor

för Sveriges fortsatta förbindelser med Turkiet; bland

annat avskrevs Sveriges skuld sedan Karl XII. Därefter

följde andra uppdrag. Carleson satt till exempel i Riks-

banken tillsammans med Carl Upmark-Rosenadler,

och han lyssnade antagligen på den som förhörde unge

Bellman på olika räknestycken 1759, då denne ville

påbörja en ordentlig karriär, säkerligen därtill uppma-

nad av just beskyddaren Edvard Carleson. Detta förhör

kan studeras i ett protokoll, ursprungligen publicerat

av Henrik Schiick i Samlaren, (sedan tryckt av Axel

Gauffin i Bellmansstudier nr 4 1930, tillgängligt också i

boken Bellman sedd och hörd, 1994). Att Carleson var

med kan man också förstå av att unge Bellman förma-

nas att "städse ihågkomma den lilla traktat, under titel

En Faders Förmaning till sin Son, vilken han ifrå fran-

syskan till svenskan översatt" (citerat efter Bellman sedd

och hörd 1994, s. 50, där stavningen är lätt modernise-

rad). Carleson satt också med i bankens fullmäktige

som utdelade en dusör till Bellman för hans nyårsöns-



Kommentar 21

kan på vers 1760 (StU 7, s. 4), dock med förbehållet

att orsaken till dusören inte skulle angivas i något pro-

tokoll, eftersom fullmäktige då kanske skulle uppvak-

tas med åtskilliga eländiga hyllningar på vers av andra i

banken (ibid., komm. s. 14).

I Lefwerne uppger Bellman att Carleson funnit Du
Fours bok i Aleppo. Det är möjligt men ingalunda sä-

kert. Uppgiften kan, i stället för att härstamma från

Carleson själv, vara en sammanblandning som skett i

Bellmans minne. Han visste att Carleson, som gjort re-

sor på Orienten, hade blivit ägare till boken under en

resa. Han mindes också namnet på staden Aleppo, som
nämns i början av Du Fours bok som han fått av Car-

leson, och det förväxlades kanske i hans minne med
platsen för bokfyndet. Bellman har dock lämnat sam-

ma uppgift långt tidigare än då han författade sitt Lef-

werne.

Arvid Stålhane har i en notis i Bellmansstudier publi-

cerat faksimilen av en Bellmansautograf hämtad från

Bellmans egen översättning av Du Four, i dess andra

utgåva från 1768 (BS 7, s. 114). Boken, i privat ägo,

har tidigare tillhört Axel Georg Haasenkampff, som
enligt Stålhanes uppgifter sagt sig ha fått den vid åtta

års ålder av sin far, dåvarande lagman och tidigare Bell-

mans förman i manufakturkontoret. Bellman har i

stället för dedikation i boken skrivit ner följande:

Salig Herr Presidenten och Commendeuren af nordstjer-

[ne] orden E[d]ward Carl [e] son har runnit detta orig[i]nal

då han tillika med Preside[n]ten Ba[r]on von Höpken, war

i Riks angelägenheter uti orienten i Allepo. Högbemälte

Herr President von Ca[r]l[e]son lämnade min salig fader

lagmannen H. Johan Arent Bellman denna skrift som af
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mig öfve[r]satt låg på Wildiska tryckeriet i 3.e år innan

den blef färdig.

Carl Mich Bellman

Dessa uppgifter kan inte utan vidare tas för rena

fakta.. Det var ju t. ex. president von Höpkens son, som
var reskamrat med Carleson, inte han själv. Att Bell-

man gav ut sin översättning vid sjutton års ålder, an-

tagligen som frukten av sitt hemarbete tillsammans

med Ennes, är visserligen sant, men att han då haft

den klar i hela tre år, en tid som den skulle ha vilat på
tryckeriet, är troligtvis en poetisk överdrift. 5

Ju magrare de biografiska källorna är, desto mer ger de

anledning till spekulationer. Betydligt mindre diskute-

rat än uppgifterna i dessa få biografiska källor, är själva

problemet Bellman som översättare. Mycket litet eller

intet finns om Bellmans ungdomsöversättning från

franska, däremot något mer om hans senare översätt-

ning från tyskan av Gellerts fabler, som kom ut 1793

(se nedan s. 107&).

Något som har intresserat forskningen i samband

med översättningen av Du Fours arbete Instruction mo-

rale, är att unge Bellman har dedicerat sin översättning

5 Magnus von Plåten menar i uppsatsen ''Bellmans levernesbe-

skrivning" att de många utelämnade skrivtecknen tyder på att

Bellman skrivit raderna i berusat tillstånd, en slutsats som förefal-

ler mig djärv I samma not uppger von Plåten att Du Fours Un-

dervisning är skriven i form av brev som avsänts från Aleppo (Ur

Bellmans värld och Fredmans, Sthlm 1991, s. 35 not 17). Men
boken har som synes inte brevform, och Aleppo betecknar enbart

destinationen för sonens önskade resa.
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till en farbror, verksam som konsul i Cadiz. Konsul Ja-

kob Martin Bellman ägnas en notis av Arvid Stålhane i

hans omnämnda uppsats i Bellmansstudier nr 7.
6 Sam-

manfattningsvis framstår konsuln som en person som
inte skött sina och andras affärer, men som tydligtvis

räddat ansiktet genom att gifta sig rikt och själv inte ha

några utmätningsbara tillgångar. Hans rykte om att ha

det gott ställt var ingalunda rubbat under 1750-talet.

Stålhane framför en sagesman, en av Linnés apostlar,

vars resejournal först publicerats i utdrag av Anders

Grape, nämligen i uppsatsen "Om Christopher Tärn-

ströms resejournaler", i Svenska Linné-Sällskapets års-

skrift 1918. Tärnström var hemma hos konsuln och

bjöds flott till aftonvard med 12 rätter och 3 slags vin

och dagen efter till middag med 1 5 rätter (efter Stålha-

ne, aa, s. 113).

Att unge Bellman dedicerade sin översättning till

denne farbror vittnar om att han gjorde sig förhopp-

ningar om arv och kanske belöningar i form av hjälp

till en liknande utrikes resa som den som ingick i titeln

på Du Fours arbete. Därav blev dock intet, varken för

Bellman eller för en yngre broder till Carl Michael som
i sin tur försökte ta kontakt med farbrodern med delvis

samma gyllene förhoppningar, likaledes grusade.

Dedikationen till farbrodern, denna bellmanska pa-

ratext, gör väl oss moderna läsare något misstrogna be-

6 En tidigare studie rörande denne konsul kan läsas i Samlaren

1882 årg. 3, där Henrik Schtick publicerat en del för konsuln gra-

verande dokument. Även i Björkmans klassiska arbete från 1895,

Bellmansforskning står intressanta uppgifter om konsuln.
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träffande eventuella fromma avsikter med översätt-

ningen.

Översättningar var fortfarande på Bellmans tid, som

på Hermelins, ett medel bland andra att göra sig be-

märkt i den lärda världen och därigenom få anseende

nog att betraktas som lämplig för någon tjänst. Bell-

man fick också enligt Erdmann en "berömmande och

utförlig recension i Lärda Tidningar" för denna över-

sättning, som enligt samme sagesman är "åtföljdt av se-

delärande regler, otvifvelaktigt skrifna af informatorn,

magister Ennes" (Carl Michael Bellman, 1895 s. 4).

Vad recensionen beträffar får man leta upp den i num-
mer 101 av sagda organ, utkommet 1757 den 29 de-

cember. Recensionen trycktes väl så sent att den inte

blev registrerad i innehållsförteckningen till detta år.

Som brukligt är recensionen av Undertuisning lemnad

af en Fader åt sin Son, som företager sig en långlig resa

snarast ett utförligt referat. Den långa titeln citeras in-

exakt. Magister Gjörwell hade som vanligt mycket att

bestyra. Sällan står hela titeln med, när denna översätt-

ning nämns.

Ytterligare en paratext följer, innan själva översättning-

en tar vid. "En god Wäns Företal till detta Werkets

Ofwersättning" skulle mycket väl kunna vara författat

av Bellman själv, men helt säkert är det ju inte. Som vi

vet skriver Bellman ytterst sällan i jagform. Han lånar

sin röst åt andra, det är ett särmärke i hans författar-

skap. Bellman tilltalar läsaren med överskriften B L,

(Bäste Läsare). I detta företal, som alltså kan vara hans

första egna prosastycke kan ett drag uppfattas som
omedelbart typiskt, nämligen lusten att dubblera ord,
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till exempel "underrättadt och öfwertygadt", "de för-

nämsta och mest begripliga werk", den "råa och wilda

ungdomen". Nu har förstås just detta drag ärvts av

Bellman från en svensk poet som han läst med behåll-

ning, Johan Runius.

Företalets författare talar för varan och slutar med
en förhoppning som antyder att Bellman själv skrivit

det: "Om Öfwersättaren härmed får försäkra sig om en

Ädelsint Läsares benägna omdöme, tror han sig redan

hafwa ernådt den fullkomligaste belöning och ljufligas-

te winst för sin möda." Och nog gav detta arbete Bell-

man en skjuts in mot en borgerlig karriär fastän han

sedan föredrog att bryta upp från den. Verket nådde

viss framgång. Den andra upplagan kom drygt tio år

senare, 1768, och slutligen kom en tredje utgåva,

1810, då med ganska mycket ändringar av såväl stav-

ning som ordformer.

I Företalet (se. s. 13) står att Du Four inte skulle va-

ra författaren till de Levnadsregler som avslutar denna

översättning av hans uppbyggelseskrift Instruction mo-

rale. Det gäller då att skilja på de kristliga maximerna

och de så kallade förnuftsreglerna. I den franska texten

diskuteras maximerna såväl i brevet från akademileda-

moten Charpentier som av Du Four själv i texten

(upplagan 1684, Charpentiers brev, opag. och texten s.

212). Självklart är det förstås att dylika maximer kunde

finnas hos olika författare som i sin tur byggde på tidi-

gare författare.

Jag har i annat sammanhang uttryckt en alltför kate-

gorisk åsikt, nämligen att samtliga maximer skulle åter-

finnas hos Du Four (se min studie "Från Du Four till

Bellman" i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i
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Uppsala, Årsbok 1995, s.74). Förhållandet är att först

följer 100 kristliga maximer som direkt översatts från

Du Four och därefter, just som företalet anger, Lef-

nads-och Försigtighets Reglor till antalet 199, och des-

sa finns inte i exakt samma form hos Du Four. Men
som också författaren till förordet anger, ansluter de sig

till Du Four och åtskilliga av dem varierar maximer

som återfinns i dennes text.

Att Magister Ennes författat tillägget av sedelärande

regler, "Lefnads-och Försigtighets Reglor" är en ren

gissning av Erdmann (se ovan). Traditionen i bell-

mansforskningen har byggt på denna gissning, men
enligt min mening finns det ingenting som direkt

motbevisar en förmodan att Bellman själv plitat ihop

dem, säkerligen med Ennes godkännande.

Om nu många av dessa Reglor upprepar det vi re-

dan läst hos Du Four kan man likväl se en tydlig skill-

nad, också märkbar i själva översättningen, nämligen

att medan Du Four är stursk beträffande sina råd i um-
gänget med höga herrar, intar författaren till dessa

Reglor däremot närmast en om ej lismande hållning,

så dock väl underdånig. Försiktighet är en dygd men i

dessa något mer egenhändiga Reglor har kardinaldyg-

den snarast namn av absolut lydnad emot alla som re-

presenterar Överheten. Sådan var säkert moralen som
inpräntades av omgivningen i unge Carl Michael, han

som nu förväntades ta steget ut i den borgerliga karriä-

ren, där ett fromt och sedigt sinnelag skulle hjälpa upp

de bristande pekuniära resurserna.

Hur det än må vara med de tillagda levnadsreglerna,

har Ennes passat på att få tryckt sin egen ganska tröga

dikt till sin unge adept som onekligen var briljant och
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vars ungdomliga talang borde kasta ett visst ljus också

över informatorn.

Bellmans översättning av Du Fours text flyter lätt, utan

att helt kännas som bra svensk 1700-talsprosa. Vi läser

ett gott skolarbete. Vi slipper de tyska vändningar i

syntaxen som var så påfallande hos Hermelin. Dessvär-

re förlorar vi också det som var föregångarens förtjänst,

hans vilja att finna originella ord. Tiden för Bellmans

översättning sammanfaller med den för Then Swänska

Argus rättade andra utgåvan, där Dalin tvättade bort

sina alltför svenska ord till förmån för ett mera utslätat

abstrakt språk men gunås, vårdat. Hermelins bilder

"en rykande weka" "en förbråkat rö" blir hos Bellman

kanske mera korrekt men mindre uttrycksfullt "weken

som ryker" och "en bruten rö", men inte låter det som
franskans "le lumignon qui fume" respektive "le roseau

cassé". Bellman har bättre följt grundtexten men över-

sättningen saknar originalets geist. Det blir tråkigt,

platt, alltför jämnt. Med andra ord följer Bellman ti-

dens krav på att vara regelrätt och inte ta sig friheter.

Han tog som bekant igen sig senare i tillvaron. Jag rös-

tar därför trots allt för Hermelins översättning. Den
vill något, den är gjord av en man med tankar om
språket. Den är visserligen styrd av viss försiktighet

men blir aldrig tråkig.

I Bellmans översättning har vi framförallt skäl att

knyta vårt intresse till bildspråket. Bellman måste vid

dessa unga år ha präglats av Du Fours emblematik i

ord och bild. Man torde nog kunna utesluta att Bell-

man haft Hermelins tidigare översättning som under-

lag för sin egen. I dedikationen anspelar Bellman di-
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rekt på inträdet i "stora werlden". Livsresan och den

resa som Bellman hoppas på glider samman i bilden av

vandringsmannen på livets stig. Man har alltsedan Af-

zelius arbete Myt och bild arbetat med uttydning av

Bellmans emblematiska uttryckssätt. Ingen har dock

förmodat att Du Fours arbete kunnat bidra till den

unge Bellmans fostran i emblematikens konst.

Det är kanske ett rättvist öde att Bellmans översättning

av Du Four fått vila så länge. När den nu ges ut i stan-

dardupplagan av Bellmans Skrifter betyder det inte att

man skall närma sig den med någon särskild förväntan.

Dess betydelse ligger snarare i den mer eller mindre

omedvetna påverkan som originalets emblematiska

bildspråk och starka dödsmedvetenhet har givit Bell-

man, han som i sorgen efter den ene sonens död i

vaggvisan för den andre skrev: "Verlden är en sorge-ö,

Bäst man andas skall man dö Och bli mull tillbaka."

BlBLIOGRAFISKT

1 Om översättningslitteratur.

Förutom Wrangels arbete som nämnts ovan måste

man framhålla Stina Hanssons avhandling om 1600-

talets tryckta översättningslitteratur, Afsatt pä Swensko,

(Skrifter utg. av Litt.vet. inst. vid Göteborgs Universi-

tet 5, 1982). Den har bland annat ett utmärkt register

över kända eller identifierade översättare och deras ar-

beten.
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2 Om Bellmansförhällande till detfranska.

Diskussionen om Bellmans kunskaper i franska börja-

de bli till ett offentligt gräl under romantikens diskus-

sion om det nationella. Det var inte någon rent intel-

lektuell debatt. Uppfattningen av Bellmans konst som
uttryck för det svenska geniet bars främst upp av den

tyskinfluerade, franskhatande romantiska skolan. Mot-

satt falang, representerad av Wallmark, höll tvärtom

fram Bellmans goda insikter i fransk litteratur. Mitten,

representerad av Tegnérs dikt "Språken" från 1817 var

mera allmänt för en puristisk inställning mot franskan,

mot "främmande smink" i svenskan, också mot påver-

kan från andra språk, vilket visar på götiska ideal. Var

och en kunde motivera sin ståndpunkt utifrån Bell-

mans verk.

När Wallmark i sin tidning Journalen okt-nov 1832

går i polemik mot en artikel i Dagligt Allehanda nr

215, är Bellman stridsäpplet och frågan gäller om det

svenska hos Bellman verkligen är uteslutande svenskt.

Här betonas Bellmans anknytning till de franska vis-

diktare och chansonniers som sedermera utforskats av

Carl Fehrman i boken Vin och flickor och Fredmans

stråke, 1977. Fehrman citerar just Wallmark i sin Ex-

kurs i anförda arbete, och i denna exkurs står de vikti-

gaste citaten lätt tillgängliga. Jag hänvisar alltså dit.
7

Det märkliga är att vid den senare "försoningen" mel-

7Observera dock att citaten från Wallmarks Journalen står i mot-

satt ordning mot vad Fehrman uppger, alltså det första långa cita-

tet om Bellmans kännedom om "Franska spektakler" står i nr 257

för den 2 nov och det senare om Bellmans beroende av franska

visdiktare läses redan i nr 256, 31 oktober, 1832.
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lan skolorna var det som Fehrman anger Atterbom

själv som erkände Bellmans beroende av den franska

traditionen. Såväl i Carléns Bellmansutgåva som i StU

finns rikliga belägg för Bellmans beroende av fransk

chanson och vaudevill. Man kan framhålla Fehrmans

lättillgängliga samlingsvolym Vinglas och timglas i Bell-

mans värld, Lund 1995, där författaren sammanfattar

och utvidgar tidigare teman i studien "Bellmans fran-

ska fränder".

Marie-Christine Skuncke har undersökt Lust-spel

den 17 julii 1790 av Bellman och därvid funnit att

Bellman utgått från ett i tiden synnerligen populärt så

kallat proverbe dramatique (iscensatt ordspråk), nämli-

gen Carmontelles La Marchande de cerises, 1773 (se

festskriften till Thure Stenström, Läskonst Skrivkonst

Diktkonst, redigerad av Pär Hellström och Tore Wretö,

Sthlm 1987, s.284-292). Skuncke konstaterar vidare

att Bellman varit bearbetare mera än översättare.

Går vi till rent språkliga undersökningar har Ordbok

till Fredmans Epistlar, av Carl Larsson och Magdalena

Hellqvist 1967 tagit upp de franska orden i epistlarna.

Ser vi till hela Bellmans verk, så som det i dag är till-

gängligt, torde resultatet bli att särskilt de dramatiska

arbetena har mycket franska ord. I Dramatiska arbeten

(StU 6) liksom i visor från ungdomsåren (se särskilt

StU 13), möter bl. a. en rad kortspelstermer. Dessa tex-

ter ger närmast en idealisk inblick i hur det franska

språket präglar vardagsliv, tal, kärlek och spel. Det

finns också åtskilliga franska ord för klädesplagg, vilka

måste förklaras i kommentaren (typ casaquin: blus, pe-

lise - felaktigt med ett s - : päls). I de dramatiska arbe-

tena och i visor förekommer inblandning av franskt
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talspråk i det svenska: "Beau Masque, comment vous

va? / Jo, assez bien la la, /Jag är så trött..." (StU 13, s.

16), ibland blandat med tyska till så kallad rotvälska,

där sista stavelserna antyder ursprunget från franskan.

Också en del dikter till enskilda ger ett dominerande

intryck av franska lånord. Vardagslivet med dess fran-

syska vanor har trängt in i språket med morgonpana-

cée (kaffehalva) eller déjeunékopp: damen i sin canapé

"kan med den sin frukost göra" (StU 10, s. 81). I Dik-

ter till Enskilda IV (StU 11) noteras t. ex. ratafia, dvs

ett slags körsbärsvin (a.a. s. 186), och parapluie med
fransk stavning i en dikt från 1793. Fransk stavning å

la 1700-tal, dvs helt oregelbunden, utmärker lånord

som asasin, (Dikter till Enskilda I, s. 95). Rimorden vi-

sar att Bellman och hans samtida gärna uttalade fran-

ska ord på svenskt maner: Elg får rimma på Marseille,

kran på Rouen. Pluralformer försvenskas: coiffurer,

voiturer (ibid. s. 169). Jämfört med översättningen

från 1757 har sålunda det franska inflytandet förstärkts

vilket inte förvånar med tanke på att Bellman rörde sig

i kretsar som teatern och hovet, där franskan närmast

prioriterades som samtalsspråk.

Jag har i annat sammanhang tagit upp Bellmans läs-

ning av Boileau "une perfection de la parodie fine, lit-

téraire et musicale" (se Swahn, "Boileau en Suéde" s.47

i Influences. Relations culturelles entré la France et la Sué-

de, Actes publiés par Gunnar von Proschwitz 1988 Göte-

borg) . Boileau citeras också i mottot till Fredmans sång

nr 46 om Mollberg och Camilla, som är en bachana-

lisk pastoral. Det verkar som om Bellman väl uppfattat

Boileaus satir mot de alltför långa herderomanerna.

Här förekommer rent franska ord, bland annat nämns
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en typ av hatt som kallas Phaeton (se SU II, s. 135).

Ett annat klart inlånat franskt ord är filouterie, som
närmast betyder lurendrejeri (ibid. s. 131).

Vad gäller Gellertöversättningen till svenska från

tyska, har andra forskare konstaterat att Bellman där

snarare bearbetar än översätter. I fallet med franskan

och Du Four måste man dock framhålla att Bellman

verkligen gjort en ordentlig, men också lite opersonlig

översättning, mycket ordagrann och med känsla för

det kontrastiva i svenskans syntax gentemot den frans-

ka; dock röjes fortfarande en viss förkärlek för den tys-

ka syntaxens efterställda verb och invecklade menings-

bildning. Huruvida detta sammantaget ganska goda re-

sultat berodde på att Bellman hade färlan över sig och

ville visa sina föräldrar och sin informator hur styv han

var, kan man naturligtvis spekulera över. Informator

Ennes dikt vittnar i varje fall om en viss stolthet över

adeptens framgång.

3. Upplagorna

Här följer jag originalutgåvan från 1757. Texten har

skrivits ut av filosofie doktor Carin Ostman. Magnus
Bergvalls stiftelse har givit anslag till denna utskrift.

I andra upplagan 1768 kan inga särskilda föränd-

ringar iakttagas. I gengäld är den tredje upplagan från

1810 helt annorlunda i såväl stavning som ordformer.

Vidare har mycket av de typografiska egenheterna ren-

sats ut.

Den franska upplaga jag jämfört med - och som jag

citerar i följande textkommentar - är den från 1684,

den som Bellman sannolikt utgått från (se ovan, s. 76).
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TEXTKOMMENTAR TILL DU FOUR

Texten är återgiven diplomatariskt, bortsett från att

uppenbara sättarfel har rättats. Så långt möjligt är har

typografiska egenheter iakttagits. En del språkliga fe-

nomen som växling mellan korta och långa ordformer

typ ha - hafwa, gifwa - gie, kommenteras ej. För den-

na växling hänvisar jag till Carin Ostmans avhandling,

Den korta svenskan, Uppsala 1992 (Skrifter utgivna av

Inst. för Nordiska språk vid Uppsala Universitet, nr

30, ssk kapitel V om variationen i Then Swänska Argus,

s. 67-100).

Man kan fråga sig vilket eller vilka lexikon som Bell-

man använde för översättningen. Man torde kunna an-

ta att Bellman särskilt använt ett som utkom 1747 och

som var i två delar, en fransk-svensk avdelning och en

kortare svensk-fransk. Författaren, Levin Möller sluta-

de som domprost i Linköping. Hans lexikon utkom i

en andra upplaga 1755 (om denna vår första fransk-

svenska och svensk-franska ordbok och dess författare

har André Kahlmann skrivit en upplysande artikel i

Moderna språk, vol.LXXVI, nr.4, 1982).

Förkortningar: sv. (svenska) syftar på den svenska över-

sättningen 1757; fr.
(franska) syftar på Du Fours text i

1684 års upplaga; ou betecknar översättningens origi-

nalupplaga i de fall min text avviker från denna (vid

tryckfel). Övriga förkortningar är de gängse

S. 5 [Titelsida]. Redan på titelsidan vittnar översätt-

ningen av franskans 'maniére aisée de former un jeune

homme', ett lätt sätt att anföra en ung person till alle-
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hända dygder, om att det är Levin Möllers lexikon som
Bellman använt. 'Former ä la vertu översätts däri just

med anföra till dygd, ett mindre lyckat verb enligt min
mening. Bellman har alltså inte sneglat på sin före-

gångare, Hermelin, som inom parentes sagt klarade det

bättre: Kort begrepp att undervisa ungt folk till en är-

bar och försiktig vandel.

Originalets uppgifter om trycket: "STOCKHOLM.
/ Tryckt uti Wildiskz Tryckeriet / Ar 1757." har här

utelämnats.

Originalutgåvans följande sida har likaledes uteläm-

nats. Den bär texten "Imprimatur. N. von OEL-
REICH", m.a.o. censors besked att boken må tryckas.

S. 6: Kongl. Majr.ts Tro-Tjänare [...] Högtärade K.

Farbroder.

Om Bellmans brev till farbrodern, se inledningen s.

22f
R. 10, bewist afdes ynnest, visat på farbrors välvilja. - r.

11, timmeliga, timliga, lekamliga. - r. 22, fast yngre,

helt unga. - stadder, långform till stadd, dvs befinner

mig i.

S. 7, r. 1, oredor, besvärligheter. Lägg märke till den al-

legoriskt kristna tonen. - r. 12, denna Piece, detta akt-

stycke. - r. 13, ware sigpå hivad ort [...] han wistas, vil-

ken ort han än befinner sig i. - r. 19, des egit, farbrors

egna. - r. 27, skyldigste tilgifivenhet, den tillgivenhet

som jag är skyldig farbror.
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S. 8: TillAuctoren afDenna Ofwersättning.

Om Ennes dikt, se inledningen s. 26.

R. 1, Auctoren, Författaren. - r. 11, / Swensker werld

med Swenska kläder, uttrycker den tidens varma språk-

patriotism. - r. 16, Hon är ej blind som blinda tycka.

Lyckan är inte blind som oklokt folk säger, (antitetisk

stilfigur där samma ord används i två olika betydelser,

en konkret och en abstrakt). - r. 24, / Tidens Barn!,

syftar på människorna.

S. 9, r. 12 Lagars lydnad (s.k. objektiv genitiv), att lyda

lagen. - r. 13, Til Enskylt Lycka, till gagn för den en-

skilde. - r. 16 Hwad Sällhets lagrar dygden skiärer, de

dygdiga skördar den rätta äran, dvs salighetens seger-

tecken. Ou har tryckfelet 'Wad' för Hwad. - r. 17, När
dårskap faller i sit grus är en dubbeltydighet mellan

grus i betydelsen mark, och grus lika med stoft, smu-

lor. - r. 20, Skrymtan, hyckleri.

S. 10: En god Wäns Företal [...]

Som jag antagit i inledningen kan detta företal mycket

väl, enligt kutym, vara skrivet av Bellman själv (se

ovan, s. 24f). Dess sista stycke skulle man kunna ta till

intäkt för att Bellman själv påtagit sig rollen som god

vän.

R. 2, B. L., Bäste Läsare. - r.5, kreatur, varelse. - r. 8 ff.

Betydelsen är att man ser bevis på att Gud finns ge-

nom att iaktta naturens märkvärdigheter och den ska-

pade människan, som har både kropp och själ. - r. 25,

förfarenheten medgifwer, erfarenheten bekräftar. - r. 26,
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natursens, naturens. En föråldrad genitivböjning som
fortsättningsvis ej kommenteras. - r. 28, uppehåller,

vidmakthåller.

S. 12, r. 8, treggehanda, tre. - r. 11, Informationer, un-

dervisning. - Scholar, skolor. (Gammal pluralform av

maskulin. skole, jfr gosse, gossar)- r. 12, privatim

(lat.), i hemmet, privat. - Disciplar, lärjungar. - r. 16,

fortfars, fortsätter. - r. 21, granneligen, noggrant. - r.

25, willa, vilda.

S. 13. r. 15, omrört, behandlat, berört.

Lägg i övrigt märke till ordparen, ett genomgående

drag i detta Företal.

S. 14: [Bellmans översättning av Du Fours text]

R. 3, förestälte mig, väntade; på r. 6 däremot är inne-

börden snarast 'tänkte'. - r. 5, upsåt, förslag, fr. 'propo-

sition'- r. 11, månde sträcka, skulle sträcka sig. - r. 14,

mitförhållande, hur jag bestämt. - r. 15, west, vet. - til

at, för att. - r. 16, förehålla dig, påminna dig om. - r.

20, hwarwid [...] atförhlifwa, som det enbart beror på

dig själv att behålla. - ännu widare, ytterligare. - r. 25,

til den ändan föra dig til sinnes, för den saken fästa din

uppmärksamhet på.

S. 15, r. 2, besynnerligen, särskilt. - r. 3, skiötsel, fr. 'de-

licatesse', (här snarast) aktsamhet. - r. 11, bedyrelser,

bedyranden. - r. 16, Faderliga egenskapen, egenskapen

att vara far. - r. 17, underkufwa, fr. har 'soumettre', en

svagare betydelse. - r. 19, åstadkomma hos dig, tungfo-

tad översättning av fr. 'inspirer. - r. 20, särskildt erki-

äntsla, fr. har enbart 'reconnaissance', tacksamhet - r.
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23. härutinnan, i denna sak. - Gudomelig instiktelse,

instiftad av Gud. - r. 26, hwarafjag lämnat dig flera

prof, sv. tung och med lite felaktig syftning. 'Fr. börjar

ny mening: 'Därpå har jag...'. - r. 30, inskränkt de

gräntsor av skyldigheter, minskat dina skyldigheter. - r.

32, mål, angelägenheter.

S. 16, r. 3-7, fetstil av bibelcitat ej i fr. originalet. Det-

ta pedagogiska drag att framhäva sentenser är typiskt

för tiden, särskilt för förra delen av 1700-talet. Ett

tryck av Stiernhielms lärodikt Hercules från 1727 tar

just fram sentenser och emblem med hjälp av fetstil

(Se S. Swahn, Ryktets förvandlingar 1974, kapitlet om
Stiernhielmtryckens roll). - r. 1 , försagda, modlösa. - r.

1 1 , mit nekande skulle hafwa förhindrat din lycka, att

om jag sagt nej skulle detta hindrat din framgång. - r.

15, felaktigt, fr. har 'defectueux', dvs bristfälligt, men
Levin-Möller ger just ordet felaktigt i sitt lexikon som
översättning för det franska ordet - r. 19, mig til wiljes,

för att göra mig till viljes. - r. 20, låta öfwertala dig, sv.

trycker här mera på den intellektuella övertalningen,

medan fr. har 'ge efter för mina känslor', dvs betonar

det känslomässiga. - r. 22, hugna, gynna. - r. 24, trodt

mig oumgängeligen wara förbunden af ...
,
tung över-

sättn.; fr. har 'trott att det var absolut nödvändigt såväl

av ...'.- r. 27, et rättesnöre, ej fetstil i fr. - r. 32, [skola]

de, dessa goda råd. - ojäfaktiga, ojäviga.

S. 17, r. 1, åtrå, beredvillighet, flit, fr. 'application'. - r.

2, afwände (konjunktiv av typ 'det Gud förbjude'),

måtte förhindra. - r. 20-24, ej fetstil i fr. - r. 24, Bor-

gerlige, medborgerliga, fr. 'civil'. Jfr. ordet civilrätt. - r.

28, pliktig, skyldig. - r. 29, Materien, Detta ämne. Ut-

ländskt ord, därför kursiv; fr. ej kursiv: 'ces matieres'. -
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r. 30, wigt, betydelse. — r. 31, dertil ärnar, ägnar däråt;

fr. personligare: 'några sidor som jag ägnar er', dvs so-

nen. Självklart är fr. Vous' översatt med du.

S. 18, r. 2, pä det kortaste så kortfattat som möjligt.

- r. 7, håg, lust, fr. 'inclination. - r. 10-15, fr. här kur-

siv, där sv. har fetstil. - r. 15, tvärandesförsäkrad, typisk

översättningskonstruktion, från fr. 'estant persuadé'. -

r. 18, wedermälen, tecken. - r. 21, förmäla dem, fram-

ställa dem, fr. har här samla, rassembler'. - r. 22, wis-

serligen hade, troligen skulle ha. - kärleken til henne,

felaktigt översatt från fr. Tamour d'une bonne mere',

vilket betyder en god moders kärlek (till sina barn un-

derförstått), detta analogt med den tidigare betonade

faderskärleken. Meningen är att moderns råd, ifall hon

levat, skulle gett ännu mera tyngd åt faderns råd, och

hennes kärlek till sonen skulle göra att sonen skulle

uppskatta dem lika mycket som han uppskattar fa-

derns råd. Den unge översättarens egen moderskärlek

har kanske påverkat honom till felet.

S. 19: Om Andeliga Skyldigheter

R. 4, hafwa gemenskap, har samband. - r. 5, de twenne

den förnuftiga siälenes, den förnuftiga själens två. - r. 6,

tiensten wiljan, att tjäna (Gud) rör viljan. - r. 14, makt,

fr. har Vertu , snarast styrka, duglighet (av latinets vir-

tus), antitetiskt till svaghet, där också fr. är mera ut-

trycksfull 'infirmitez', skröpligheter. - r. 15, underhiel-

per, upphjälper, ger bot för. - upfyUer wår

oförmögenhet, botar vår svaghet, fr. remedier å nos im-

puissances'. - r. 19, trycka, inpränta. En stark metafor,
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trycka en bild, concipiera, avla, fr. 'imprimer'. - r. 21,

kufiva tvära onda böjelser, fr. har 'redresser nos inclina-

tions' dvs upplyfta, höja, närmast i betydelsen adla våra

böjelser. - r. 24, liufligit twång, fr. har 'douce violence',

dvs milt våld, en typisk oxymoron, en retorisk figur

där två oförenliga ord paradoxalt förenas. - r. 25, så-

dant at wärkställa, ett slutfall som är mer än lovligt

klumpigt. Meningen är att Gud genom sitt milda våld

förmår oss att göra det som vi egentligen inte har lust

till. - r. 27, aktsamhet, uppmärksamhet. - r. 30, under-

rättelse, uppbyggelse, fr. 'instruction'.

S. 20, r. 9, blifwer evinnerliga, hör evigheten till. - r.

16, Arbete, Arbeta. - [med ...] räddhoga, fr. 'tremble-

ment', darrande. - r. 18, om dess nåd, om hans nåd. -

r. 24, ej fetstil i fr. - r. 26, kalt eller ljumt, eller den..., fr.

ordagrant: 'det kalla eller det ljumma, inte heller - r.

27, brinnande andackt, fr. enbart 'empressement', iver.

- r. 30, Bed honom draga dig, alltför ordagrant från fr.

'qu'il vous tire', Bed honom att hjälpa dig framåt.

S. 21, r. 1, de wäldiga, fr. har Violens', dvs de våldsam-

ma, (alltså i motsats till de ljumma). - r. 2, helgad en-

trägenhet, originalets 'sainte opiniåtreté' betyder snarare

helig envishet. - r. 3, Dina omsorger, allt det du vårdar

dig om .
- r. 4, om intet denna wälsignelse emellan kom-

mer, (alltför ordagrant från fr. 'intervenait'), utan den-

na välsignelse. - r. 8, lykta honom, sluta dagen. - r. 10,

påsyftar, önskar, fr. 'souhaitez'. - laga at fast mera dit

hierta beder, se till att du beder mera med hjärtat. - r.

12, henne syftar på bönen (bön här feminint subst. un-

der inflytande från fr. 'priére'). - r. 13, wara förbunden

til at giöra slut dermed, nödgas sluta bönen. - r. 14, för

all ting, framför allt. - r. 18 o. 19, andakt motsvaras av
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fr. 'devotion' i första fallet, i andra av fr. 'attention'. - r.

20, wanwörda, fr. 'offenser brista i vördnad (genom

synden). - begå ett andeligit raseri än ett offer, fr. har

'faire un sacrilege plutost quune offrande', begå en hä-

delse snarare än en offergärd. - r. 26. Efter denna rad

har ett långt stycke överhoppats i den svenska översätt-

ningen, stycket rör judarnas alltför ostentativa sätt att

bedja, nämligen mera med mun och läppar än med
hjärtat. - r. 28-31. Fr. har här kursiv, där sv. har fetstil.

S. 22, r. 4, til [enslighetenj\ dvs dra sig tillbaka till. - r.

5-9. Fetstil motsvarar kursiv i fr. - När [I bedien], ou

har tryckfelet 'Når'. - r. 6, de Skrymtare, sådana hyck-

lare - r. 8, måga, presens konjunktivform av må; måt-

te, skall kunna - r. 11, sysia, övning, fr. 'exercice'. -för-

binder dig, vanlig översättn. av fr. 'oblige', här är dock

innebörden 'tvingar' - r. 12, efterdöme, mönster - r. 13,

des [afgudar], sina - r. 17-19. Fetstil motsvarar kursiv i

fr. - r. 20, buskan, gammal objektsform av det svaga

maskulina subst. buske - r. 23, närwarelse, närvaro - r.

29, detta Majestetet [är], det du..., klumpig översättn.

av fr. Tinfinie grandeur de celui'..dvs Gud. - r. 30, hu-

ru alsintet du sielfwer är, din egen intighet - r. 31. Pas-

sagen som följer är i sin helhet tungfotad. Har Ennes

styrt sin adept? - utan skrymtan, fr. har bara 'serieuse'.

- lärer han, dvs betraktelsen. - r. 32, andakt, fr. 'zele',

iver.

S. 23, r. 1, spridde tankar, fr. 'distractions
1

- r. 2, saker-

nas skilgaktighet, fr. 'diversité', dvs de olika föremål som
vi fäster blicken vid under bönen - r. 7, fresta det, för-

sök det - wän dig derwid, gör det till en vana. - r.

15-20. Fetstil motsvarar kursiv i fr.

S. 24, r. A, för deras mångordiga böner skul, på grund av
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sina ordrika böner. - r. 8. Efter denna rad har ett långt

stycke ur originalet överhoppats, det handlar om våra

möjligheter att bedja hur och var och när som helst.

Du Four säger: 'Notre cceur est un cabinet portatif,

vilket antyder att kyrkorummet är mindre nödvändigt,

tankar som var förgripliga i tiden. - r. 15. Översättaren

har vänt på en sats, har väl upptäckt att han glömt den

och satt den i slutet på stycket, nämligen Salomos ord,

som nu följer på rad 17. - r. 19, Ställ nu i werket, verk-

ställ. - r. 27, begärar, begär. - r. 28, han syftar på dyr-

kan. Fr. har 'culte', som är maskulinum. - r. 30, för-

nedring. Fr. har 'aneantissement', i religiöst språkbruk

lika med yttersta ödmjukhet.

5. 25, r. 1, Jesu ord till Tomas är kursiverade i fr. som
också sätter punkt därefter för tydlighetens skull. - r.

6, grummel, grumlighet, fr. har 'gyttjigt och orent

vatten', alltså mer målande språk. - r. 15, smälek, sva-

gare ord än fr. 'flestrissures', märken av stigmatisering

och gisselslag. - r. 24, kära Wänners mistning, förlusten

av nära och kära. - ägodelars förlust, förlust av ägodelar.

- r. 25, tilfällen, fr. 'accidens', olyckor. - r. 30, det köts-

liga sinnet. Fr. har bara 'la chair', dvs köttet, som är

mindre abstrakt. - r. 31, ingen del uti sådan tuktan. Fr.

mera direkt: köttet har inte sin lust i dessa straff ('ne

prend pas plaisir'..).

S. 26, r. 4, bätska, bitterhet. - r. 5, fresta på bedröfvel-

sens ugn, fr. 'la fournaise des afflictions'. Bilden antyder

martyrdöden, som också drabbade profeter i Gamla
Testamentet. - r. 14, böjelser, fr. har det starkare ordet

'passioner'. - r. 18, wederwärdigheter. Fr. 'afflictions'

betyder snarare sorger än motgångar. - r. 19, de förkas-

tade, de förtappade. - r. 26, Pröfwa des [...] afsikt, ut-
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rannsaka dess mening. Fr. har det starkare och mera

laddade uttrycket 'adorez', dvs dyrka, nämligen Försy-

nens hemligheter, 'les secrets'; också här är Du Four

mindre förnuftsinriktad än vad översättningen anger. -

r. 29, känslolöshet. Fr. har 'assoupissement', snarast

motsvarande 'förstockelse' i äldre litteratur.

S. 27, r. 1-4. Passagen som börjar på det din tro är kur-

siverad i fr. - r. 3, skal lända til. Fr. 'sera tourné' bety-

der vändas till, vilket inte riktigt tas fram i sv. - r. 5,

innefattat, fr. 'reduit', sammanfattat - r. 7-1 1. Det fet-

stilta ej kursiverat i fr. - r. 9, trona, tron. - och at helt

och hållit öfwerlämna dig [till] Guds wilja.. Fr. 'å une

entiere & parfaite resignation å la volonté divine', ut-

trycker mera än den svenska texten en kalvinistiskt fär-

gad determinism. - r. 22, Jag förmanar dig dertil, för

Guds stora barmhertighet, fr. betydligt starkare, 'Je vous

exhorte par les entrailles de la misericorde de Dieu' dvs

jag uppmanar dig vid Guds barmhärtighets bröst. - r.

23, Jag beder dig, fr. 'je vous en conjure', dvs jag besvär

dig. - r. 25. Satsen som börjar med jagförväntar... har

fått en tungfotad svenska. Innebörden är 'jag ber dig

därom med hänsyn till den medgörlighet som jag har

rätt att vänta mig av dig som prov på din tacksamhet'.

- r. 27, så gifwer du Gud det honom tilhörer... Här sak-

nas några ord. Du Four delar lika mellan Gud och fa-

dern. Bellman hoppar över orden "Och till din far vad

han ber om' - klumpig avslutning. Fr. sätter punkt, där

Bellman stretar med onödiga relativsatser, hvarom jag

skal [. . .] som efter den ordning. .

.
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S. 28: Om de Personliga Skyldigheterne

Rubriken lyder på fr. 'Des Devoirs personnels' vilket

skall översättas med 'Om personliga skyldigheter' i

analogi med rubriken på s. 19.

R. 7, efterdöme, exempel. - r. 11, Nation, fr. har 'peu-

ple', folk. - r. 12, fäaktig, ordagrann översättn. av fr.

'brutal', som i nysvenska fått annan klang. - r. 14,

gjort sig en Lag af, iakttagit någon kult - r. 15, en Guds

warelse, en Gud. - r. 22, gåfwan, kunskapen. - r. 23,

hjerta, fr. har 'volonté' - r. 27 etc. Det länder mig ... till

slutet av stycket; här travas bisatserna på varann i sv.

medan fr. sätter punkt i tid. (hwarföre... som... som...

som... hwilka...)

S. 29, r. 9 och 12, verben måste och bör ej i fr, där den

didaktiska tonen är mindre påfallande - r. 16, inåt

[ewigheten], mot. - r. 21, salt och krydda, fr. har enbart

'salt', typiskt för Bellman med dessa utfyllnader i par-

ord. - r. 22 etc. Orden i fetstil ej markerade i fr. - r.

31, Du Fours ord om försiktigheten, fr. 'prudence', är

överhoppade: 'La Prudence doit estre la regle de toutes

vos actions &C de vostre conduite'. - Adelmodigheten, fr.

'Force', snarast styrka nämligen i motgång

S. 30, r. 1, Ädelmodigheten, tryckfel i ou: 'Ädelmodig-

heeen'. - r. 7, föda [...] dig, nära dig - r. 10, utan utöf

ning, fr. 'sans sectateurs', dvs utan anhängare - r. 18,

hjelpsamma sins emellan, fr. 'ont quelque liaison ensem-

ble' betyder snarare 'som har någon sorts förbindelse

med varandra - r. 2 1 , så mycket hos dem står, så mycket

de kan - r. 24-25, Salomos ord kursiverade i fr. - r.

25, de dårarsföljeslagare blifwa onda-, fr. har mera direkt
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'den som slår följe med dårar blir elak' ('meschant'). -

Ondt sällskap, fr. 'mauvaises compagnies'. - r. 28, Lyd

härutinnan icke din naturliga böjelse, som efter sin wa-

na... Fr. har: 'Lyssna icke till naturen, som vanligtvis le-

der i fördärvet', vilket ger en viss nyansskillnad. Du
Four ser hela naturen som ond, inte bara den enskilda

människans böjelse. - r. 30, fast hälre, mycket hellre. -

r. 31, de wrångas, de elakas, fr. kursiverar passagen.

S. 31, r. 1, en besynnerlig angelägenhet, något som är

synnerligen angeläget. - r. 3, widtager, antager. - böjel-

ser, fr. har 'passions'. - r. 8, hwad du går före, vem du
är. - r. 13 o. 14, wän, ej typografiskt markerat i fr. - r.

14, icke falla dig främmande före, bli inte förvånad

(över det jag sade, bara allenast en vän). - r. 16, den

philosophiska Stenen uti Chymien, "de vises sten" som
enligt alkemisterna skulle kunna förvandla oädla me-

taller till guld. - r. \7,fikt, sökt. - r. 23, inte utwisa nå-

got nedrigt, inte har något lågsinnat över sig. - r. 26,

betalas med wänskap, fr. har förstärkande 'endast med
vänskap'. - r. 31, hwilket lärer bana dig wägen til deras

ynnestr, fr. här tydligare: 'Detta underlättar för andra att

tycka om dig'. Det har alltså ingenting med givande

och mottagande att göra, vilket kan vidlåda ett ord

som ynnest.

S. 32, r. 1, om du en gång, tryckfel i ou: 'om du en en

gång'. - r. 3, betygelser aftjenstagtighet..., typiskt ex. på

svensk substantivsjuka. - r. 5, lämnat dig sit hjerta, allt-

för ordagrann översättn. bättre: är din vän .
- r. 14 o.

15, Uti samlefnaden och högmodet. Här ej fetstil i fr. -

r. 16, de första Änglar, de första änglarna, äldre konstr.

typisk för språket i Karl XIIs bibel. - r. 19, så åligger

dig at wara ödmjuk, fr. 'soyez humble', var ödmjuk;
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återigen ett ex. på översättarens vilja att välja verb av

typ böra i förstärkande moraliskt syfte. - r. 20, kursiv i

fr. markerar citatet från Ordspråksboken. - r. 22, dem
ödmjukom, gammal dativ pluralis med biblisk klang,

de ödmjuka, se också allom, r.25. - r. 26, Det är omöje-

ligit... Meningen betyder: den inbilske vill aldrig bli

tillrättavisad, lika litet som... - r. 30, At hwilken som,

att den som. Ou har tryckfelet '[At] hwiken [som]'. -

wisheten, fr. science'; hela passagen i kursiv i fr. för att

markera citat från Ordspråksboken.

S. 33 r. 1 , försmädelse, skam. - r. 2, förkasta henne, dvs

tuktan, fr. 'discipline'. - agan. Fr. har svagare ord: re-

prehension', tadel, tillrättavisning. - r. 5, slöseri ovän-

tad översättning av fr. 'gourmandise', frosseri, under

inflytande av bibelspråket. Se s. 35 förklaring till r. 20,

bibelcitat. - r. 12, försaka Trona, fr. 'se dévoyer de' be-

tyder ordagrant avvika från. Enligt Levin-Möller skall

'försaka' till fr. översättas med 'nier', 'neka', vilket pas-

sar i smh. - r. 13, uti förtwiflan, egendomlig översätt-

ning, tydligtvis i förstärkande syfte; fr. har 'tentation'

dvs frestelse. - r. 18, denna odygden, denna last - utan

at öka densamma, ett tillägg som gör meningen oklar.

Aposteln har alltså ytterligare markerat i angivet brev,

att girigheten till yttermera visso innebär en avguda-

dyrkan. - r. 24, tag dig förut till wara, akta dig för

(nämligen för girigheten). - r. 29, löjliga före, fr. har

'tres-plausibles', trovärdiga. - r. 30, samla, ej kursiv i fr.

- r. 32 o. följande. Meningen är: den girige gör sina ri-

kedomar orättfärdiga genom att inte på ett förnuftigt

sätt bruka dem till sin egen salighet utan i stället låta

dem bli anledning till evig förtappelse.

S. 34, r. 7, ställa digför ögonen; nämligen för att ge dig
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avsmak för övriga lasters ohygglighet (fr. 'difformitez');

senare ledet i satsen borttappat i översättningen. - r.

10, böjelse [...] til lasten, fr. 'penchant naturel pour le

mal', människans naturliga böjelse för det onda, dvs fr.

trycker här mera i kalvinistisk anda på den onda natu-

ren. - r. 11, dygd som sträfiuar deremot, den dygd som
är motsatt. - r. 14, skamliga lasten, fr. sordide passion',

smutsig, lågsinnad lust. - r. 17, sparsamhet ej kursiv i

fr. - r. 27, öfwerflödet, frosseri. - r. 29, hwarigenom de

utöfwas, tungfotat tillägg utan motsvarighet i fr. - r.

32, skadeliga, fr. 'funeste starkare betydelse: olycks-

bringande.

S. 35, r. 2, des, frossarens. - r. 4, smak, fr. 'sensualité',

starkare tonvikt på det sensuella - r. 5, det öfiuerflödi-

gaste, överflöd. - r. 7, mat och drick, fr. preciserar och

allittererar Vin et viandes', vin och kött. - r. 20, War

icke ibland drinkare och slösare, bibelcitat, där slösare

betyder frossare. Fr. 'avaleurs de vins' 'gourmands

mangeurs de chair' dvs vindrinkare och köttätare. Hela

citatet kursiverat i fr. - r. 22, rifwen kläder, trasiga klä-

der. - r. 28, de förrättningar som henne åligga, själens

förmåga att fylla sin uppgift. - r. 29, Menniskjan är

skild från en liflös bild, ... Översättningen här tungfo-

tad och ej adekvat. Meningen är: Den late har enbart

känslan och rörelsen gemensamt med människan, och

därtill så pass litet av vardera att det inte är någon skill-

nad mellan honom och en staty (som Bellman översät-

ter med livlös bild). - bild, fr. statue'.

S. 36, r. 1, den förra, enligt fr. bruk av demonstrativt

celui-lå, syftar på honom, den late. - r. 11, nöden, här

feminint subst., fr. 'necessité'. - r. 14, sötma, fr. 'dou-

ceurs' här snarast lika med bekvämlighet. - r. 21, haf
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wa et ädelt sinne, ej helt adekvat; fr. 'le paresseux n'a

pas non plus escouté la Force pour regler..'. Meningen
står analogt med tidigare, där frossaren inte tar råd av

måttligheten. Den late tar inte heller råd av motsvaran-

de dygd, styrkan (tapperhet, energi), för sitt uppföran-

de. - r. 23, sagt dig, fr. 'å ce que vous m'avez protesté',

enligt vad du bedyrat mig, alltså med stark betydelse. -

r. 27-28, kursiv i fr. enligt tidigare angiven princip, ci-

tat ur Ordspråksboken. - r. 28, dubbleringen upriktigt

och ickepå etförstält sätt ej i fr.

S. 37, r. 11, mera än, överflödiga ord, ej i fr. - r. 17,

Hedningarnas Apostel, fr. 'Apostre des Nations' dvs

Paulus; citatet kursivt i fr. - r. 26, slem, dålig.

S. 38, r. 5, gemenligen, vanligen. - r. 8-11, för hwilka,

såsom... Sv. trasslar till det och lägger till onödigheter.

Meningen är: vällusten lockar oss bort från dygden och

omfamnar oss enbart för att kväva oss. - r. 11, Dessa,

vällusten, pluralen influerad av fr. 'les voluptez' som
Bellman försökt få med i orden retande nöjen, r. 8. - r.

14, betjent sig af, använt sig av. - r. 15, insöfwer, tryck-

fel i ou: 'inöfwer'. - r. 16, styrka, fr. med mer tydlig an-

spelning på Simsons egenskap av utvald, 'nostre Naza-

reat', vår nasir, en gudsman med påbud att ej klippa

sitt hår. - r. 21, ex. här på sv. svaghet för ordpar, ånger

och bättring, fr. enbart ånger. - r. 24, föra dig en så be-

dröfwelig wäg, fr. här mer dramatisk: 'å de si funestes

issues', mot så olycksbringande slut. - r. 29, föreställer,

ou har tryckfelet 'förestätler'.

S. 39, r. 1, Om Labans svek mot Jacob, se Gamla Tes-

tamentet, Första Mosebok, kapitel 29, versarna 18-25.

- r. 3, dägeliga, vackra. Adjektivet taget direkt från be-

skrivningen av Rachel i den gamla, till 1917 gällande,
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bibelöversättningen. - r. 8, de påstår de varar; mening-

en här är att vällusten är kort och att den alltid slutar i

olycka. Bellmans ord: derifrån innan de lyktas, är en

klumpighet - r. 13, måste bekänna, tvingas erkänna - r.

21, fetstilen motsvarar här ej kursiv i fr. - r. 25, et rase-

ri, fr. 'une courte fureur', ett raserianfall. - r. 26, best-

aktigheten des andra foster, vreden föder dels raseri, dels

djuriskhet, fr.'brutalité' - r. 32 och följande. Den in-

skjutna förklarande satsen, efter man ser [...]fogligheten,

är ett oklart formulerat tillägg av översättaren.

S. 40, r. 3, [Hans själ, som lider] under dessa wåldsamhe-

ters häftiga rörelser, uttrycker sä väl bilden deraf i hans

ansigte, at det är... Meningen är: hans (dvs den vredga-

des) själ som lider, under dessa våldsamma och ovanli-

ga rörelser, präglar hans anletsdrag, vilket gör att man
kan förstå av dessa yttre drag vilken egendomlig oro

som härskar inom honom. - r. 30 och följande. Orden

i fetstil på denna och följande sida ej markerade i fr.

S. 41, r. 1, påstå, varar. - ändteligen, till slut. - r. 6, in-

rymma, ge åt. Vi måste lyda förnuftet tidigt eftersom vi

senare ändå tvingas att foga oss på grund av ålder. - r.

22, afhände lifwet, bragte om livet. - r. 23, sjukdom, fr.

'passion', är starkare, betonar mera naturens inneboen-

de onda krafter i enlighet med kalvinistisk åskådning i

tiden - r. 24, förgift, gift - r. 26, grymt, wanskapeligt

och uttorkadt, fr. har ordagrant 'have, déchainé, hideux'

(cirkumflexer saknas här i fr.), 'magert, utmärglat, vid-

rigt', för att med två ord framhäva avundens förmåga

att äta upp sitt offer inifrån medan Bellman enbart har

ett som för övrigt ej är helt adekvat - r. 28, lifligen af-

målar, tveksam översättning av fr. 'défigurant' förvrider

anletsdragen, (avunden har analogt med vreden förmå-
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ga att förvrida anletsdragen)

S. 42, r. 1, en twinsot, sjukdom som förtär inifrån. Fr.

har det mera aktiva tillståndet Tievre hectique', hektisk

feber, ofta benämning på lungsot. Ou har här tryckfe-

let 'twinfot'. - r. 3 förgriper sig omedelbart, felöversätt-

ning på grund av missförstånd mellan se prendre å

quelquun', giva någon skulden och Ven prendre å

quelquun', förgripa sig mot någon, dvs attackera nå-

gon. Här lämpligen betydelsen 'ge Gud skulden'. Le-

vin-Möller har bara 'se prendre å' och ger betydelsen

'gifwa enom skuld'; emellertid har uttrycken sedan ofta

blandats samman och i modern tid närmast glidit ihop

i betydelse, varför felet kan anses ringa. Se Petit Robert

som enbart ger Ven prendre å' för både 'angripa' och

'ge någon skulden'. - r. 9, Des enskylta misnöjen, hans

eget missnöje. Fr. 'déplaisirs', pluralis, kan ha påverkat.

- r. 15, öfwerflödig, överflödande, fr. 'abondante'. - r.

23, draga sä gott de kunna, fri översättn. Fr. har 'bor-

nent', inskränka. - r. 27. Det antitetiska mellan 'ljuv-

het' och 'bitterhet' i fr. tas ej så väl tillvara i sv. (nöjen

contra widrigheter) .
- r. 29, medfölja, är typiska för

(hans sinnelag) - r. 30, denna andra menniskjors wäl-

gäng, andras välgång.

S. 43 r. 6, tilredd [...] allom, destiné, dvs 'ägnad' [alla

dem som]. - r. 10, upnämt, nämnt. - r. 14, til de dyg-

ders [utöfwande], till att utöva de dygder. - r. 18-19 in-

nehåller en uppräkning av de sju dödssynderna, som
följs av motverkande dygder. - r. 30, så mycken [...]

som, lika mycken [...] som, fr.'autant [...] que'.

S. 44, r. 13. Adam var just i förlägenhet om hur han

skulle svara, när Gud frågade honom om han ätit av

kunskapens träd. - r. 14, omwägar, slingrande förkla-
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ringar. - r. 17-20, klumpig översättning beroende på
att översättaren, i stället för att sätta punkt som fr. byg-

ger ut och hopar bisats på bisats. Meningen är följan-

de: Om den förvirring, som lyser fram hos den genera-

de lögnaren trots att han försöker dölja sin lögn, bidrar

till ånger, kan denna ånger ge dem som hoppas på att

lögnaren skall bättra sig i framtiden, en viss tröst. - r.

23, fallit, felat - r. 24, tror det han begätfel, tänker om
honom att han felat, det är alltså enbart de andras åsikt

som han berörs obehagligt av, inte över sin handling i

sig. - r. 27, men sä är ingen omständighet... etc, det gi-

ves intet tillfälle där icke lögnen är brottslig. - r. 30,

när man förer sig beskedeligen op, när man uppför sig

väl.

S. 45, r. 3, som föreskrifwer..., nämligen för vår vetgirig-

het (fr. 'å 1'Appétit' ej översatt). - r. 25 o. 29, ordparen

i sv. saknar motsvarighet i fr. - r. 32, lönligit röfweri,

förtäckt stöld.

S. 46, r. 4, oförnuftigt Creaturs, fr. 'brute' ger tydligare

kontrast: (...förvandlas från människor till djur). - r.

10, til deras befrämjande, för att lyckas i dina affärer. -

r. 17, lyckeliga, lyckosamma. - r. 21, med djupaste

wördnad och undergifwenheP, här har fr.: 'underkasta

dig blint och undergivet', vilket kanske skulle kunna

anses som förgriplig kalvinistisk lära. - r. 25, gynnande,

gunstiga. - r. 26, lyckan dig ti/skyndar, som lyckan bju-

der dig. - sälsamma, sällsynta. - r. 27, at intetförsum-

ma dem, om de möta dig, att inte låta dem, dvs tillfälle-

na, gå förlorade om du stöter på dem. - r. 29, äro för-

bigångne, har passerat. - r. 32 o. följande, bota et elakt

bruk, ta igen (den tid) som gått förlorad.

S. 47, r. 4-8, klumpig meningsbildning. - r. 6. hwila
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från deras förrätningar, att ta igen sig från såväl andliga

som kroppsliga sysslor. - r. 7, den ena och den andra,

kroppen och förståndet. - r. 9, långt ifrån mig, långt

ifrån min avsikt. - r. 12. Du Four kommer här över till

olika levnadsråd som ansluter sig till genren uppföran-

deböcker för hovmän, fast Du Four gjort om genren

med hänsyn till en borgerlig publik med rötter i kalvi-

nistisk uppfostran. Översättningen har i fortsättningen

flera större luckor eller rättare uteslutningar. Främst rör

de allt om politik, hasardspel, klädedräkt samt de pas-

sager om läsning som rör världslig litteratur. Detta har

man antagligen runnit onödigt i en uppbyggelsebok,

men det kan påpekas att just det uteslutna är ganska

underhållande. En passage, nämligen den om läsning

av gudliga böcker, som följer här på s. 47, har flyttats

upp hit, för att den ansetts mera väsentlig än den föl-

jande om kroppens fysiska fostran. Se anm. här till s.

48, r. 22. - r. 27, några wågspel... Meningen blir obe-

griplig i sv., eftersom wågspel mit ger samma möjlighet

till ordlek som fr. 'jeux de hazard', hasardspel, där ha-

sard kan betyda tur, chans. - r. 29, De som tjena til...,

syftningen oklar på grund av uteslutningar i sv. Gäller

olika typer av avkopplande sysselsättningar, främst då

måttliga kroppsövningar.

S. 48, r. 5, biwärk, bisak. - r. 6-7. Eufemistiskt uttryck

här som döljer att det är fråga om hasardspel om stora

summor. - r. 20, Förstånd och sielfklokhet, lite egen-

domligt för fr. 'L'ignorance et la presomption' (orden

står med versaler, då de inleder nytt stycke i fr.) dvs

Okunnighet och inbilskhet; har översättaren slumrat

till eller är det fråga om tryckfel för oförstånd? - r. 22,

Sök underwisning, fr. har 'cherchez å vous instruire' dvs
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aktivt söka efter kunskap. Här följer i Du Fours arbete

stycket om läsningen, med början: 'Aimez la lecture'..

dvs det som flyttats fram i sv. (Se kommentar till s. 47,

r. 12.) - r. 32, Bruka... till styckets slut. Meningarna är

kursiverade i fr.

S. 49, r. 13, uptäcker genastför honom en annan, får ho-

nom genast att se en ny förmån att sträva efter. - r. 24,

brådstörtande backar, branta klyftor.

S. 50, r. 3, En förståndig Man, fr. har 'habile homme'
snarast med betydelse politiker, vilket sv. naturligtvis

undviker såsom tillhörande en alltför världslig sfär. Jfr

anm. till s. 47, r. 12. Den man Du Four syftar på kan

vara Francois de La Rochefoucauld, politiserande aris-

tokrat samt augustinskt och jansenistiskt inspirerad

författare. Citatet återfinns rätt ordagrant i hans sam-

ling Maximes morales som utkom 1665. — r. 9, den na-

turliga lagen, den naturrättsliga ordningen, naturrätten.

- r. 12, nogräknad, snarstucken. - r. 32, weta utwäg til,

ha medel för. Här följer den största uteslutningen, från

fr. s. 127-155, som behandlar mode, klädedräkt, kon-

versation (det avsnitt som inledningen visar att också

Hermelin uteslöt såsom förgripligt) samt ett avsnitt om
politik och makt med kommentarer om smicker, om
nyfikenhet, om kredit, den man får och den man ger,

och om vikten att hålla hemligt sina avsikter i politi-

ken.

S. 51, r. 13, mig tilkommer hämden, med kursiv i fr. -

r. 15, Til at undwika, för att... - r. 18, sätter til dig, har

för ditt ord. - r. 26, frikostighetens foster meningen är

att otacksamheten är ett barn, fött av frikostigheten

men som bortrövats så snart det fötts och därefter fatt

dålig näring; bilden fortsätter alltså hela meningen ut.
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S. 52, r. 4, med en särdeles bemärkelse, med särskild me-

ning, fr. har 'mystere'. - r. 9, efterkomma, följa. - r. 10,

tryta ärkäntsla. Meningen är att du alltid skall visa

tacksamhet över det goda som andra gör dig. - r. 13,

roliga tilstånd, sinnesfrid. - r. 21, utan at förtrösta ho-

nom til härnäst. Meningen är att du skall hjälpa någon

så fort du kan i stället för att lova honom något till ett

senare tillfälle. - r. 24, lägenhet, tillfälle. - r, 25, låfwen,

löfte, nämligen för ett senare tillfälle. - r. 27, kasta sit

goda i wädret (alltför ordagrann översättn.), till ingen

nytta, nämligen om man går i borgen, något som Du
Four varnar alldeles särskilt mycket för.

S. 53, r. 5, i widrig händelse, om nu denna otrevliga sak

skulle inträffa; orden står ej i fr. Sv. har här hoppat

över en passage från Ordspråksbokens kapitel 22, med
förstärkande varning mot borgensåtaganden, vilket

kanske har uppfattats som en alltför värdslig angelä-

genhet. Det lyder som följer i den gamla bibelöversätt-

ningen: "War icke när dem, som sin hand förplikta

och för skuld i borgen gå. Ty om du icke hafwer till att

betala, så tager man din säng bort under dig." - r. 8

gjöra besked för etc; svara mot de förhoppningar som
kan ställas på dig. - r. 12, åtwarning, råd. - r .13, stri-

digheter ej kurs. i fr. Omedelbart härefter följer ett

stycke som sv. hoppar över, för att några rader senare ta

fatt vid samma ämne. - r. 14, den helige Mannen,

Aposteln. - r. 15, föda afsig, yngla av sig, citatet kurs. i

fr. - r. 17, uti trona, i tron, kurs. i fr. - r. 20, serpå ing-

en annan, syftar enbart på. - r. 22. Styckets sista me-

ning, som väl är ett valhänt försök att bilda en sorts

övergång till nästa stycke, saknar motsvarighet i fr. - r.

31, meningen ut. Detta är ju ett bibelcitat och därför



54 Kommentar

kurs. i fr., men Bellman har ej slagit upp Bibeln här

utan översatt rakt fram.

S. 54, r. 2, honom lika, lika honom - r. 8, hwilken ald-

rig återwänder. Meningen är att den som gör gott mot
sin nästa följer Gud i hans gärning, som aldrig tröttnar

i denna gärning - r. 10, förnemligast, främst, kurs. i fr.

- r. 11, medbröder i trone, trosfränder. - r. 14, i Gudi, i

Gud. - r. 17-22. Den otympliga meningsbildningen

gör meningen oklar, den betyder följande: Hjälp fort

där nöden är stor och där den befinner sig som behö-

ver hjälp. Då välsignar Gud såväl din person som dina

göromål. Den som giver något åt den fattige, han lånar

åt Gud, som återskänker det; orden som följer härefter,

dubbelt igen, har ingen motsvarighet i fr. Citatet ur Sa-

lomos ordspråk kursiveras i fr.

S. 55: Om Skyldigheterna emot Nästan.

Rubriken på fr. 'des devoirs civils' bör analogt m. s. 19

översättas 'om medborgerliga skyldigheter'.

R. 10, röroms och hafiuom warelse, gamla verbformer;

synonymer till leva. - r. 12, och gå til deras medelpunkt,

sträva mot sitt centrum (Gud). - r. 19, städer och byar,

enbart städer i fr. - r. 21, loflig [handel], berömvärd.

S. 56, r. 1 o. 3. Fetstilen saknar motsvarighet i fr. - r.

10, Det wi äro Gud, oss sjelfiua... Ordet Gud tillägg här,

ej i fr. - r. 26, skola bewisa, den ena den andra, visa var-

andra.

S. 57, r. 1 1, uti den, ou har tryckfelet 'utiden'. - r. 25.

Efter tjäna någon är en halv rad överhoppad, om att

inte glömma att visa sig artig och belevad när man
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hjälper någon. Som om artighet, denna franska kardi-

naldygd, inte passade för svenska folket. - r. 29, des

[missnöje], hans.

S. 58, r. 7, sommarfoglar, fjärilar. - r. 9, snarare, mera.

- r. 10, dem [omgifwer], de högt uppsatta. - r. 11 o.

följande, Tag dig därföre til wara, min Son (fr. tillägger

'och låt dig icke bländas'), och om det höga

Ståndet... etc. Meningen är: vare sig deras höga stånd

beror av deras härkomst eller av deras framgång, så visa

dem. .etc. Bellman har här gjort ett tillägg. I fr. står 'vi-

sa dem enbart vördnad på grund av deras dygd och de-

ras personliga förtjänst' medan Bellman skiljer på ut-

värtes vördnad och invärtes högaktning, likt moralen i

Leopolds dikt Predikaren. - r. 23, wanhedra detsamma-,

fr. har 'dérogent' vilket är mera mångtydigt: förlora si-

na adelsprivilegier genom ovärdiga handlingar. - r. 32,

oangenäm förfarenhet, otrevlig erfarenhet.

S. 59, r. 2, atförskaffa dig den förmånen, tillägg i sv. - r.

12-15. Fetstil här utan motsvarighet i fr. - wanfrägda,

baktala. - r. 16, des, hans el. hennes. - r. 17, oanstän-

digt, ovärdigt. - r. 18, underhålla, bevara. - r. 19, sam-

hället, fr. har 'société' vilket här betyder umgänge. - r.

20, gjöra dig alla menniskior til fiender, göra dig ovän

med alla. - r. 24, at leda honom på rätta wägen, fr. har

'pour le guerir de ses vices', bota honom från hans fel,

sv. följer den moraliska klichén.

S. 60, r. 10, wisserligen, verkligen. - r. 12, skrymtare, fr.

har 'censeur', kritiker. Skrymtare betyder hycklare. - r.

21 o. 30, ingen markering i fr. av orden i fetstil här och

nedan. - öfwer hofoch lag, utan måtta. - r. 28, låta se

ditförstånd... etc. Meningen är: överflödigt smicker ver-

kar misstänkt; man kan tro att du vill ha beröm för din
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kvickhet och inte är uppriktig i ditt beröm av andras

förtjänst. - r. 32, behaga, ou har här felaktigt 'bahaga.

S. 61, r. 5, at häftigheten ej sträcker sig... etc. Fr. tydliga-

re: 'artigheten får inte gå för långt så att vi begår ovär-

diga handlingar eller till och med brott'. - r. 9, tväran-

des omöjligt, då det är omöjligt; typisk översättnings-

konstruktion. - r. 11, i nägor måtto eftergifwa, i viss

mån ge efter. - ehuru mycken billighet måtte finnas på
andra sidan, även om motparten har goda skäl för sin

åsikt; denna bisats står ej i fr. - r. 15-16, Beflita

dig. etc. Meningen är: Försök förena artighet med för-

siktighet och stå fast men var rättvis i dina känslor.

Bellman har här dock bytt ordet känslor mot beslut i

enlighet med tidigare ex. där uttryck för känslor i sv.

ersatts med ord som anknyter till förnuftet. - r. 18,

samma medfart, samma behandling. - r. 23, under på-

stående skiämt, under det att man skämtar - r. 24, bi-

tande ord är Levin-Möllers översättning för fr. 'paroles

piquantes'. - r. 30, handlande, köpman.

S. 62, r. 5, påfordrande, krav. - r. 8, den ena för den

andra, varandra. - r. 12, oredor, fr. har 'difficultez\ svå-

righeter. - r. 15, granneliga, mycket noga. - 16, /' dy

mål, beträffande detta. - r. 20, oförskylt, hwi.. etc. Du
har inte gjort något själv för att födas utan vank och

lyte; det är ingenting du kan skryta över. - r. 26, Diedli-

dande med din nästa, fr. har 'consideration envers luy

,

aktning för honom (Gud); fr. har ingenting om medli-

dande. - r. 30, dina Betienter, fr. har 'domestique', din

tjänare el. ditt tjänstefolk. Ordet ej kursiverat i fr.

S. 63, r. 4, mildhet och ömhet, ordpar; fr. 'douceur\ - r.

5, bewisa, visa. - r. 6, det tilståndet, hivaruti Försynen

satt honom, hans lott. Fr. har enbart sa fortune', alltså
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ingenting om Försynens roll. - r. 12, ringa begrep, sva-

ga förståndsgåvor - r. 13, dock dit upförande emot ho-

nom ju kan upwäcka...etc, trots detta, kan likväl ditt

uppförande göra honom till en mera sensibel varelse. -

r. 25, skilg honom [...] ifrån dig, avskeda honom. - r.

27 märkwärdiga omständigheter, viktiga synpunkter. -

r. 29
', fullbordar allenast, enbart gör. - r. 31, hwarföre,

över vilket.

S. 64, r. 10, med lekamliga ögon, med jordiska ögon,

antitetiskt till med trones (trons) ögon, r. 18. - r. 11.

sorgeliga wäsende, fr. har 'funeste appareil', dyster cere-

moni. - r. 13. Fr. har bara två ord, 'pour perdre' dvs

för att störta, vilket har blivit mångordigt i sv. - r. 21,

blottad av sina wapn, avväpnad. - den andra Adam, Je-

sus; Adam betraktades som en första uppenbarelse, en

så kallad praefigura, av Kristus. - r. 22, bodskap, bud-

skap, fr. har budbärerska, 'Messagere'. - r. 25, Guds

barnas, Guds barns. - wist, sant. - r. 26, ofulkomlighe-

tens stånd, det tillstånd av ofullkomlighet. - r. 28, fruk-

tan och rörelsen, fr. har 'mouvemens de crainte', intryck

av fruktan, nämligen de som tanken på döden {dödsens

åtanka) väcker hos oss.

S. 65, r. 2, låda wid din lekamliga födelse, de som vidlå-

der (är fästade vid) din kropp ( underförstått genom
arvssynden). - r. 17, Haf dina länder omgiordade, Gör
dig klar för uppbrott; bibliskt uttryck. - r. 18, Waker

och beder, Bed och vaka; ej markerat i fr. - r. 25, [som

du] wil hafwa lefwat, skulle vilja ha levat. - r. 30, et

wistprof, ett säkert bevis.

S. 66, r. 22, Antag det, som et utmärktprofaf, Uppfatta

det som ett märkbart bevis på. - r. 24, at träffa saken

bättre, att uttrycka mig med större klokhet. - r. 26, den
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rörelse, den sinnesrörelse. - r. 28, dum, stum. - r. 30,

darten, dolken.

S. 67, r. 3, werlden och djefwulen, lite eufemistiskt för

fr. 'Satan mesme' själve Satan. - r. 5, det de, ... Bellman

följer inte det franska mönstret att sätta punkt i tid

utan gör klumpiga försök att binda samman med bi-

satser. Fr. börjar med ny mening: 'Ja, jag fruktar att

[dessa fiender..]' - r. 6-9 så har jag... etc; meningen är

följande: [Då jag alltså fruktar dessa fiender av djävulsk

art,] så har jag utan tvivel överstigit mina krafter för att

försöka avvärja de dödliga anfall som de hotar dig

med. - r. 12, Croesi Son, anspelning på den tidigare

anekdoten om den lydiske konungens son, som rädda-

de sin fader från att stickas ner (s. 66, r. 26-32). Po-

ängen är att Krösus hade två söner. Den ende han

tyckte om, Atis, omkom vid jakt medan den oälskade

sonen räddade sin far genom att återfå talförmågan

och skrika till soldaten: "Döda ej Krösus". Krösus för-

lorade allt och är därför ett utmärkt exempel på lyck-

ans obeständighet. Krösus själv var annars mest bekant

för sin rikedom. - r. 17 må belefwa, få uppleva. - r. 19,

mit skriande, min ropande röst. - r. 21, följer och efter-

kommer, handlar enligt mina rop. - r. 22, din salighet,

dvs i himlen, antitetiskt till din ro på jorden. — r. 23,

din Faders hugnad, att din far blir nöjd. - r. 24, och den

där, och som. - r. 29, brunn, fyndig översättning av fr.

'fonds' vars sammansättning 'fonds de sagesse', den

största visheten som Levin-Möller översätter det, när-

mar sig begreppet vishetens brunn.

S. 68, r. 1, til öfwerflöd, tillägg i sv. - r. 16, den Högstas

fruktan, Gudsfruktan. - r. 21-22, ingen textmarkering

i fr.
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S. 69: Christendoms och Förnufts Reglor.

Överskriften lyder i fr. 'Maximes Chrestiennes & Mo-
rales.'

R. 7, Kyrko-tjufnad, ålderdomlig översättning av fr. 'sa-

crilege' dvs hädelse, vanhelgd. - r. 9, Hwilken som, den

som.

S. 70, r. 1, lycklig död, salig död. - r. 22, lyktas, slutar. -

r. 24, måste det nödwändigt slå ut emot förhopning, gör

de det måste dina förhoppningar nödvändigtvis kom-

ma på skam. - r. 26, låter skräma sigfrån, låter sig av-

skräckas.

S. 71, r. 4. Maxim nr 25 anspelar på Ikaros som för-

sökte flyga mot solen men kom för nära så att vaxet

som höll samman vingarnas fjädrar smälte. Myten ger

en bild av hur det går om man siktar för högt utan att

ha tillräckliga medel och kunskaper för att nå sitt mål.

- r. 10, yttraför stort bekymmer, visar sig alltför bekym-

rade. - r. 12, Maxim 28. Meningen är: om du följer

lag och ordning när du gör affärer kan du räkna med
att du får njuta av vinsten i fred. - r. 22, sulnad, svull-

nad. - r. 30, långsamma, långvariga.

S. 72 r. 2, Maxim 35. Meningen är: den skicklige

kocken är skadligare för din hälsa, då han lagar så god

mat att du äter för mycket och blir sjuk. En okunnig

läkare kan inte göra dig någon större skada om du re-

dan insjuknat. - r. 5, de bästa, tryckfel i ou: 'deb ästa

.

- r. 9, quinno kärlek, kärlek till kvinnor. - r. 21, gemen-

ligen, vanligen. - r. 23, njuggar undan, sparar. - r. 27,

egen kärlek, egenkärlek. - r. 31, utwäg at skaffa rådför,
möjligheten att skaffa sig. - r. 32, i ställetför förnuftet,

förtydligande tillägg av Bellman.
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S. 73, r. 4, des [bistånd], förnuftets. - r. 6, öfiuerlämnar

sin frihet uti sina trålars gottfinnande, blir slav under si-

na begär. - r. 13, blifiuer af en Christen, i stället för

kristen blir han. - r. 14, begärelser, fr. 'passions'. Fr. har

också förtydligande 'endast måttligheten'. - r. 18, lock-

betan, lockbetet. - hwaraf, en osvensk efterbildning av

fr. 'dont'. - r. 20, spela til, spela för. - r. 21, sin redan

ledne, [den förlust] de redan lidit. - r. 25, räheter,

osmält föda. - wäder, luft. - r. 27-30, affruktan at dig

ej må hända, det du får misshag till det... etc, annars ris-

kerar du att du blir ledsen över vad du sagt i hastigt

mod. Bellmans översättning följer för nära fr. ('de peur

de'), men han lägger också till för att få mera rytmisk

effekt: 'som du alt för häftigt sagt' - r. 32, betänkande,

betänkligheter.

S. 74, r. 1, undandraga dig atfullgöra din låfiven utan

blygd, bryta ditt löfte utan att få skämmas. - r. 12, som

anser andras olyckor utan rörelse, som ser på andras

olyckor utan medlidande. Fr. har 'med likgiltighet', an-

titetiskt till utan medlidande, 'sans compassion. - r.

30, deremot, över denna välgärning. - r. 31. Maxim 66

har blivit tungfotad i sv. beroende på dubblering {och

ren afsikt) och den lite övertydliga översättningen av fr.

'paye mieux un bienfait', visar sig mera tacksam.

S. 75, r. 8-9. De inskjutna förtydligande relativsatser-

na (som är.., hwilka pryda..) har ingen motsvarighet i

fr. - r. 14, tweggehanda, tvenne. - r. 16, tilbaka, i din

tur. - r. 21, medskapade, ordet är klumpigt och utan

motsvarighet i fr. - r. 24, nödwändigt, nödtvunget. - r.

27, henne, lyckan. - r. 29, [naturen] äskar, har anspråk

på. - r. 32, War intet måner om at weta, Var inte nyfi-

ken på.
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S. 76, r. 3, [uptäkte] henne, hemligheten. - r. 20, förr

än oss wäl går, annat än när det går oss väl i händer. - r.

26, bräkt rör, brutet halmstrå. - r. 28, besynnerliga

[wälgärningar]
,
synnerliga, underbara.

S. 77, r. 16, Crocodil tårar, bildligt uttryckssätt för

hyckleri. Enligt de gamla bestiarierna låtsades krokodi-

len gråta samtidigt som han angrep sitt byte, varför

han uttrycker falskhet. SAOB ger ett exempel från Kol-

modins Qwinno-Spegel (1732): 'Tro thessa tårar ej: tro

förr en Crocodil; / Som gråter sig til rof på stranden in

vid Nil'. Faktiskt har folktron i detta fall verklig grund,

eftersom krokodilen har ett slags motsvarighhet till tår-

kanaler. - r. 19, billighet, rättvisa - r. 25, syfta. I ou står

'lyfta, troligen tryck- eller skrivfel för syfta, fr. 'visent';

Maximen har fått en bra svensk ton av Bellman. - r.

31 , förmycket utletade, alltför utstuderade.

S. 78, r. 3, siukdom, ou har tryckfelet 'slukdom'. - r. 7,

hans ändalykt, hans dödsstund. - r. 13, Maxim 100.

Denna sista maxim hos Du Four syftar på hans egen

text. - r. 21-24. Bellman har tagit bibelöversättningen

till hjälp för översättning av detta salomoniska ord-

språk med undantag för ordet lärdom, där Bibeln har

'lag' och fr. 'enseignemens', lärdomar. De ålderdomliga

formerna beror på Bibiens språk: behålle, må behålla -

min bud, mina bud - god år, gynnsamma år - den Gu-

di och menniskiom täck är, den (klokhet) som (du skaf-

fat dig genom att hålla dessa bud) är behaglig för både

Gud och människor. De gamla dativformerna åter-

kommer sedan i Bellmans bibelparodier, där vi finner

ord som 'glasenom', 'bordenom', där slutstavelsen en-

bart har parodiskt syfte.
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S. 79: Lefnads- och Försigtighets Reglor.

Här börjar de Lefnads- och Försigtighets Reglor, som
"En god Wäns Företal" nämner. De är till antalet 199

och har ingen motsvarighet i den franska texten av Du
Four, men, som också anges i Företalet, de anknyter

särdeles nära till Du Fours egna råd, inte minst till

dem som står insprängda i texten. Diskussionen om
vem som författat reglerna behandlas ovan, s. 26.

R. 9, går det ock intet an, om nu detta inte går. Me-
ningen är att om man inte lyckas så behöver man ju

inte därför ge upp totalt. - r. 20, sede-öfning, övning i

bättre uppförande. - r. 22, Slå dig ej heller til, Umgås ej

heller med. - blifwit oförwägne, som är alltför djärva,

tar risker. - r. 29, röjer dit swaga sinne, visar att du ej

har sinnesstyrka.

S. 80, r. 5-6, en närmast emblematisk bild; den som
svarar i onödan på frågor riskerar att snärjas med sina

egna ord. - r. 8, se deras wilfarelse til din rättelse, låt de

fel du ser hos andra bli en anledning till att rätta dig

själv. - r. 9, Regel 14. Meningen är att den som är för

familjär med förnämt folk, riskerar att dessa blir för-

närmade. Fraterniserar du med annat folk riskerar du

själv att bli förnärmad eftersom de uppfattar din famil-

jära ton som alltför självklar. - r. 12, flatnar, skäms. -

r. 20, ingendera, varken den frånvarande eller den när-

varande. - r. 22. Bilder av spelvinst, lotteri, förlust är

vanliga hos Du Four, den kalvinistiske köpmannen. -

r. 24, Låt dig ej märka, Låtsas oberörd. - r. 27, alamo-

disk förnämhet uti Guds försmädande, ett moderiktigt

snobberi med att smäda Gud. Som vi vet började det
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bli mode också i Sverige att driva gäck med heliga ting

enligt franska förebilder som Voltaire. Mest bekanta

från denna tid är de parodiska kalottpredikningarna,

som hölls av Dalin vid drottning Lovisa Ulrikas hov på
1750-talet - r. 32, War aldrig sälsam och envis, utan säl-

skaps lik, Försök inte vara originell och driva din egen

åsikt utan var som folk.

S. 81, r. 20, capricer, nycker - r. 24, wara deras apa, gö-

ra efter vad andra redan gjort. - fast än, även om. - r.

32, Regel 34. Meningen blir lättare att förstå om ord-

följden ändras: Stora ting måste du uträtta genom tyst-

låtenhet etc.

S. 82, r. 6, ty du kan för säkerhetens skul blifwa nedstör-

tad, eftersom du kan bli oskadliggjord av säkerhetsskäl.

- r. 22, tilwälla dig ingen sjelf, ge inte dig själv

någon (hedersbetygelse). - r. 30, och större [syndare],

och än större [syndare]

.

S. 83, r. 9, War ej maner om at lystra efter, Var inte an-

gelägen om att lyssna på. - r. 22, affecter, häftiga käns-

lor. - r. 31, änteligen lär, slutligen bör du lära dig.

S. 84, r. 7, aga, tukta. - r. 20. Lägg märke till den em-

blematiska bilden av hur en människas sinneslugn ris-

kerar att fällas för fiendens skott. - r. 24, tilgifden, för-

låt den. - r. 28, trycka dig igen, ge tillbaka. - r. 30, War
mästare afdig sjelv, behärska dig.

S. 85 r. 6, Regel 68. Meningen är att den som beklagar

sig över de oförrätter han lidit kan hos åhöraren väcka

lust att ytterligare göra honom en oförrätt. - r. 11, be-

fäster sen det stället wäl, se till att du undanröjer denna

svaghet. - r. 19, odygdig, utan dygd.

S. 86, r. 13, anlägningar, åtaganden. - r. 18, Regel 82.

Det ekonomiska bildspråkets spetsfundighet bygger



64 Kommentar

här på ordet spara. Det är ett sparande som paradoxalt

nog ökar när man slösar med sina inre resurser, t. ex.

genom att hjälpa andra. - r. 21, högmods wingar, tydlig

allusion till Ikaros flykt mot solen. Se kommentaren
till s. 71, r. 4. - r. 22, dit bo, dina medel. - r. 31, ökan,

öka den. -förminskan förminska den.

S. 87, r. 6, lät, ou har tryckfelet 'lär'. - r. 8, med din he-

ders förlust, genom att förlora din heder. - r. 9, de ge-

mena, simpelt folk (utan heder). - r. 14, niskhet, snål-

het.

S. 88, r. 11, et wäder, et prägtigt utanwärk, typiska för-

gängelsemetaforer. - r. 26, förmåner, goda sidor.

S. 89 r. 1, afsigt, ou har tryckfelet 'affigt'. - r. 17, ej ef-

ter exempel, följ ej andras exempel. - r. 24, din sällhet i

tiden, ditt jordiska välbefinnande. - r. 30, ty eljest har

du ingen fägnad..., eftersom du i så fall inte kan njuta

av vad du redan har.

S. 90, r. 4, des grundwal, grunden för din lycksalighet.

- r. 5. I ou är Regel 114 felnumrerad '104'. - r. 12,

fruktar du för din skugga. Detta är ett klart emblema-

tiskt uttryck. Emblemet framställer de oskäliga djuren

som saknar förnuft, som inte förstår och blir rädda för

sin skugga, dvs för det overkliga. - r. 27. Regel 121,

om att inte bedra någon, har fått en pregnant formule-

ring. - r. 32, håller honom derföre, anser honom som en

trogen vän.

S. 91, r. 7, spitsfundig skalk, dvs en advokat som vill

driva ett mål. Sammanhanget blir tydligt om man läser

följande Regel 125. - r. 23, följa lyckan, som förhanden

är, ta chansen när den kommer, (även om det går emot

det beslut man först tagit); liknande moral i Regel 130.

S. 92, r. 18, anläggningar, affärer, åtaganden. - r. 23,
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henne, motgången. - r. 24. Regel 139 har en viss ma-

chiavellisk ton, samma som utmärker Du Fours råd i

värdsliga sammanhang och som översättaren fann för

gott att hoppa över, kanske just med syfte att utnyttja

dem för sina egna Reglor. Se t. ex. här reglerna 14 1,

142, 144 o. 145 med samma tonläge, dock utan Du
Fours tydliga anspelningar på den politiska sfären.

S. 93, r. 2, ställa dem wäl i wercket, verkställa dem väl.

- r. 5, wägar, utvägar. - r. 27, Tag i akt det minsta, var

omsorgsfull även i småsaker.

S. 94, r. 2, War aldrahälst sist, föredra att bli den siste,

(eftersom du då lärt känna styrkan i andras argument

och olika meningar). - r. 10, wissast, med störst säker-

het. - r. 12, Regel 154. Bilden av spindelväven är den

dolda metaforen för spetsfundiga råd. - r. 19, ty, förty,

har här ingen funktion i satsen. - r. 23, något hopp öf-

rigt, (lämna) kvar något hopp.

S. 95, r. 4, något äfwentyrligit för händer, något riska-

belt i görningen. - r. 9, tidningar, nyheter. Denna Re-

gel 164 är klart machiavellisk. I Machiavellis Fursten

diskuteras just dessa råd om falska rykten. Du Four har

liknande råd för umgänget i den politiska sfären. Se

också här Regel 166, som ger en inblick i maktens sfär

av sammanvävda intressen, och Regel 170, som i Du
Fours anda antyder möjligheten av mutor i tvingande

fall.

S. 96, r. 3, en ny sats av kitslighet, en ny lära för att skil-

ja ut sig från mängden. - r. 7, ilgrep, illdåd. - r. 9. Re-

gel 175 vänder sig i Moliéres anda mot hycklare. - r.

32, Regel 183. Förtvivlan anses här för den värsta syn-

den.

S. 97 r. 9. Regel 186 anknyter till följande regler 187,
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189-190, som alla betonar vikten av närmast slavisk

lydnad. - r. 14. Regel 188 är också en politisk, allmän

maxim av den typ som finns hos Machiavelli och i Du
Fours råd inom den politiska sfären. Alla dessa råd går

sammanfattande ut på att inte tro på det som sägs men
se till det som sker. - r. 23, lyder honom, dvs överhetens

befallning. - r. 26, i dit wärsta tilstånd, när du har det

som allra sämst. - r. 28, elakt omskifte. Meningen med
denna Regel 191 är att lyckans hjul kan vända nedåt

snabbt nog när du har medgång och tvärtom. Jämför

Regel 1 97 med delvis samma innebörd.
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EVANGELISKA DÖDS-TANKAR OCH SJU
PSALMER UR DEN S.K. HALLE-PSALMBOKEN

Evangeliska Döds-tankar.

1757 utkom i Stockholm Carl Michael Bellmans över-

sättning av Hundert Evangelische Todes-Gedancken, das

ist: Vorbereitung eines Christlichen Lebens zum Seligen

Sterben, Aus den Sonn- und Festtäglichen Evangelien und
Episteln abgefafiet av David von Schweinitz. Översätt-

ningen är sedan länge känd av Bellmanforskningen, se-

nast omsorgsfullt kommenterad av Sven Thorén i hans

avhandling I Zions tempel}.

von Schweinitz (1600-1667), vars namn felstavats

"Sweidnitz" i titeln till Bellmans översättning, var

schlesier av gammal adelssläkt, född på stamslottet

Seiersdorf. Efter juridikstudier i Heidelberg och Gro-

ningen kom han tidigt i diplomatisk tjänst hos greven

av Liegnitz och reste flitigt i England och Frankrike,

tills 30-åriga kriget lade hinder i vägen. Politisk oro i

Schlesien föranledde hans flykt till Preussen och Polen,

och han fick utstå åtskilliga besvär. Efter 1650 kunde

han dock återvända till Liegnitz och steg i rang och

värdighet. {Deutsche Allgemeine Biographie och Jöchers

Gelehrten-Lexicon.

)

Redan 1626 utgav han sina Gute Gedancken von

Prufung des Gewissens (I—II) och författade genom åren

1

Skrifter utgivna av Litteraturvetensakapliga institutionen vid Göte-

borgs universitet 16 Göteborg 1986. I kommentaren förkortad

'Thorén'.
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en rad uppbyggelseskrifter, flertalet på vers såsom hans

Geistliche Herzens-Harffe (1640) och Die kleine Bibel

(1647) som båda utgavs i Danzig under exilåren. Det

har sagts om hans andliga dikter att "de kanske saknar

poetisk kraft men har värme och innerlighet, vilket bi-

drog till att han översattes till franska och även togs

upp i flera utländska sångsamlingar" (Deutsche Allg.

B.). När han pensionerades och höll sitt avskedstal till

ständerna förklarade han "att om han råkat bli bländad

av skänker och gåvor, skulle man bara lägga fram det

för honom, ty då ville han genast betala tillbaka allt-

sammans". Efter hans död utgavs hans 50 sånger över

kyrkoårets evangelietexter, Penta-decas fidium cordiali-

um quadruplicata.

Postumt trycktes även de sonetter som ingår i hans

Todes-Gedancken. Omfattande enbart prosabetraktel-

serna kom den boken ut 1663 (Breslau), men som
Thorén påpekar (aa s. 34) är det först i en senare utgå-

va, den från 1716, sonetterna dyker upp som ett "An-

hang" till prosan - det är uppenbarligen denna utgåva

Bellman utgått från vid sin översättning.

Översättningen utgör ett begränsat urval. Av origi-

nalets 100 prosabetraktelser har Bellman översatt 12,

och av dess 83 sonetter har han valt ut 4. Bellman var

17 år när den lilla boken gavs ut. Med ledning av att

den recenserades av Gjörwell i hans tidskrift Den
Swenska Mercurius så tidigt som i februari 1757 drar

Thorén den rimliga slutsatsen att översättningen bör

ha utförts redan någon gång under 1756.

Bellmans sonetter är liksom originalen och i enlig-

het med fransk sonettradition skrivna på alexandriner.

Liksom von Schweinitz växlar Bellman mellan manliga
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och kvinnliga rim, men i motsats till honom frigör han

sig från kravet på genomgående rim i kvadernarerna.

Den svenska utgåvan inleds av Bellmans tillägnan

med rubriken: "Til min huldasta moder, fru Catharina

Bellman, dediceras denna lilla öfwersättning med al

sonlig wördnad af Carl Michael Bellman. Högtärade

Käraste Moder". Härefter följer en åtta strofer lång ori-

ginaldikt, den äldsta av Bellmans hand som är känd.

Dikten har publicerats och kommenterats av Olof By-

ström i StU 8 (Se även Thorén s.33, s.51f)-

Sju psalmer ur den s.k. Halle-psalmboken

I den biografiska skiss Lefwerne, som Bellman nedteck-

nade i arresten på högvakten försommaren 1994, står

om hans tidiga verksamhet, att han av informatorn

Ennes lärde sig att hantera Apollos lyra, och att han

under dennes överinseende författade "1755, öfversätt-

ningar af psalmerna i Halliska psalmboken" (Halle-

psalmboken).

Vad som finns i behåll av bellmanska psalmöversätt-

ningar är de sju han lämnade in till den psalmboks-

kommision som genom Kungl. Maj:ts resolution av

den 3 november 1763 fått i uppgift att ta fram en er-

sättare till den redan då starkt föråldrade gamla psalm-

boken från 1695. På yttre grunder kan de inte dateras

till tiden före kommitténs arbete - de torde ha inkom-

mit under 1764 - men de är alla hämtade ur "den

Halliske psalmboken", och det finns inget vägande skäl

att inte lita på Bellmans datering. En annan sak är att
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han kan ha bearbetat sina översättningar innan de slut-

ligen lämnades in.

"Halle-psalmboken" är en godtagen benämning på
den samling andliga sånger som J.A. Freylinghausen

gav ut i flera upplagor från tidigt 1700-tal. De första

upplagorna av samlingen var fördelad på två böcker,

Geist-reiches Gesang-Buch och Neues Geist-reiches Ge-

sang-Buch) den förstnämnda trycktes första gången

1704 i Halle. Från den 7:e upplagan, Halle 1734, är

verket samlat i en volym och textordningen ändrad. Av
denna upplaga finns ett exemplar, som fö. tillhört

Adam Horn, bevarat på KB. Eftersom originaltexterna

till Bellmans översättningar är spridda över de tidigare

upplagornas båda delar och han själv nyttjar singularis

("Halle-psalmbokdTz") är det troligt att han utgått från

7:e upplagan eller någon senare. Textmässigt har detta

ingen betydelse, men jag hänvisar i psalmkommenta-

rerna till de nummer de tyska sångtexterna fick fr.o.m.

Geistreiches Gesang-Buch 1 734 och citerar dess text.

Femtonåringens försök var skolbänksprov, men de

behandlades av psalmkommissionen parallellt med
t.ex. den mäktige barockskalden Carl Johan Lohmans

(1694-1759) versioner av delvis samma psalmer. I Jo-

han Wilhelm Beckmans psalmhistoria 2 upptas i bi-

hanget (H. Psalmboks-Förslag) den psalmbok som
kommissionens arbete resulterade i, Af Then Swenska

2 Johan Wilhelm Beckman: Den Nya Swenska Psalmboken, fram-

ställd uti Försök till Swensk Psalmhistoria, Sthlm 1883, påbörjad

1845. I kommantaren förkortad 'Beckman. Avhandlingen utgavs

tio år efter förf.is död.
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Prof-Psalmboken, Som, Efter Hans Kongl. Majits Nådig-

sta Befallning, bör utgifwas, Första Samlingen. Sthlm

1765. och Senare Samlingen, 1767. De handskriftsko-

pior som ligger till grund för de nu tryckta psalmerna

finns i Prästerståndets arkiv, RA.

Handstilarna är flera. Ingen av dem torde, att döma
av insprängda anmärkningar, varianter, förslag etc. vara

Bellmans egen. Därtill kommer att några enligt upp-

gift är emendationer (i betydelsen förslag till förbätt-

ringar) beställda eller framställda av kommissionen,

särskilt av textsamlaren, "kollektor" Olof Rönigk. I

språkfrågor hänvisar Rönigk ofta till den framstående

språkforskaren professor Sven Hof (1703-1786). Se vi-

dare Sture Kristoferssons avhandling om provpsalmbo-

ken. 3

De sju psalmer Bellman översatt togs med i prov-

psalmboken som N:ris 123, 152, 290, 375, 391, 426,

439, och Bellmans översättningar återges här i samma
ordningsföljd, numrerade I-VII. Ännu en psalm,

provpsalmboken nr 74, har Bellmananknytning. Kris-

tofersson riktar på s. 140 uppmärksamhet på att den

kan vara en originaldikt av Bellman. Som sådan är den

upptagen i Standardupplagan XV, ombesörjd av Sven

Thorén. Där, och allmänt i Thorén 1986, beskrivs in-

gående kommissionens arbete.

I den tryckta provpsalmboken har föga av Bellmans

försök medtagits. Man hittar rader, uttryck, halva stro-

fer som hämtats från de skilda ursprungliga förslagen.

3 Sture Kristofersson: Psalmboksförslagen av år 1765-67 och 1793,

Stockholm 1939. I kommentaren förkortad Kristofersson.
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En mindre trolig möjlighet är att Bellman fått tillfälle

att själv inkomma med rättelser och nya lösningar.

Handskrifternas alternativ infogas på sin plats i

kommentaren nedan, men samtliga kommissionens

smärre rättelser och förslag noteras inte. Jag försöker så

vitt möjligt återge den text, som finns under strykning-

arna och tilläggen, och som bör vara närmast Bellmans

ursprungliga fattning. Psalmöversättningarna röjer

skolgossens möda men också ett gott handlag med tra-

ditionellt svenskt psalmspråk. Även stora talanger be-

höver praktiskt förarbete. Med sina psalmprover be-

gynte Bellman hyfsa och slipa sina lyriska redskap.

Utan de inledande övningarna hade psalm- och bibel-

parodikern inte haft någon fast grund att stå på. I så-

dan språkberedning ligger psalmernas värde.

Psalmernas melodier

"At fullgöra någras åstundan, har man här nedanföre

welat gifwa anwisning til the Melodier, hwarefter Psal-

merna i Prof-Psalmboken kunna sjungas" börjar sidan

505 i Prof-Psalmboken 1765-67. Denna och följande

sidor upptas av en tabell som förser provpsalmbokens

psalmer med melodianvisningar i form av nummer ur

1697 års melodipsalmbok. Av 485 föreslagna psalmer

saknar 29 melodianvisning (i dessa fall "har Psalmen

sin egen Melodie"), och endast vid 5 psalmförslag hän-

visas till andra melodikällor än "then wanliga Psalmbo-

ken" - till "Mose och Lams. Wisor" och till "Kingos

Sjung-Chor".

Hela arrangemanget påminner starkt om det system
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med melodianvisningar som tillämpades i de kyrko-

sångböcker och samlingar av andliga visor som fanns

vid sidan av den stadfästa psalmboken samt i tidens

profana visböcker.

Man kan lägga märke till att det står "kunna sjung-

as" - inte skola sjungas, och att tabellen kommit till för

att möta "någras åstundan", som om melodibestäm-

ningen hade varit en marginell fråga. Det var den nu
givetvis inte.

När Kungl. Maj:t den 22 november 1763 biföll ärke-

biskop Troilii "Project til Psalmbokens förbättrande"

hade behovet av en psalmboksrevidering ventilerats

under flera riksdagar. 1695 års psalmbok var föråldrar i

såväl språkligt och stilistiskt som i teologiskt hänseende

- tiden var mogen för en öppnare hållning gentemot

den pietistiska strömningen, något som inte minst

Bellmans Halle-import av psalmer vittnar om. Men
behovet av revidering hade också en musikalisk-stilis-

tisk bakgrund. Ett antal handskrivna koralböcker från

den mellanliggande tiden vittnar om att kyrkosångens

praxis förändrats sedan 1697 års melodipsalmbok

trycktes. Att behovet av en ny psalmbok bl. a. hade en

musikaliskt dimension framgår av punkt 13 i den in-

struktion för psalmbokskommissionens arbete som är-

kebiskop Troilius föreslog Kungl. Maj:t i ett undedånig

skrivelse den 28 september 1762:

Af den till antagande Musicus fordras, att förse Psalmerna

med melodier, som stämma öfwerens med innehållet och

sakens natur, samt hwarken äro många, eller konstiga och

swåra. Han bör ock i en bok renskrifwa alla noterna, att

wara till hands, när stora KyrkoPsalmboken kommer att
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upläggas; uppå hwilken not-bok Committerades adproba-

tion bör wara påskrifwen, innan förenämnde Musicus sitt

arfwode åtnjuter.

Någon musicus av facket blev såvitt vi vet aldrig knu-

ten till projektet, och något spår efter en provpsalmbo-

ken motsvarande "not-bok" finns inte, så långt kom
inte kommissionens arbete innan det lades till hand-

lingarna. Den tabellariska uppställningen av melodian-

visningar, som med hjälp av anvisningar från textför-

fattare och -bearbetare kan ha uppställts av en musika-

lisk lekman inom kommissionen, skall betraktas som
ett provisorium.

Hänvisningarna till "then wanliga Psalmboken" har

gjort det lätt att finna melodier till Bellmans bidrag,

men eftersom de har en provisorisk och ungefärlig ka-

raktär {"kunna sjungas") finns det ingen anledning att

lägga hans texter under melodierna sådana de gestaltas

i melodipsalmboken 1697. För att komma närmare en

musikalisk praxis som kan ha varit rådande vid tiden

för Bellmans översättningsarbete har jag som källa till

melodibilagan genomgående valt Zellbell d.ä.:s hand-

skrivna koralbok från 1740-talet.

Melodibilagans utskrifter har utförts av Mats

Åberg vid Musikvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Bortsett från att melodistämmorna transponerats till

G-klav återger de den zellbellska förlagan utan änd-

ringar och utan andra tillägg än den nya underlagda

texten.

I de kortfattade kommentarerna till enskilda me-

lodier hänvisar årtalskoder till koralböcker. Vid sidan
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av dessa har Harald Göranssons Koralpsalmboken

1697. Studier i svensk koralhistoria (Uppsala 1992) va-

rit min huvudkälla.
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TEXTKOMMENTAR TILL EVANGELISKA
DÖDS-TANKAR OCH SJU PSALMER

S. 100: Tankar bfwer rätta bruket afChristi Lidande.

R. 8, syftmål, syftemål; tvåstavigt, troligen pga. alexand-

rinens krav. - r. 11, billigt rimligt, skäligt, som sig bör.

- r. 17, oskyldig, 'oskyldigt' i ou. Tryckfel eller skrivfel.

En vanlig sammanställning i evangelierna är "oskyldigt

blod", vilket kan ha spelat in här. Man kan dock på-

minna sig provpsalmbokskommissionens anmärkning-

ar om Bellmans bristande känsla för genus (se nedan, s.

82).

S. 101: Min Anda lyft dig opl All andagt hos mig

wäckesl

Utan titel, rimmad slutbön till lie betraktelsen.

R. 10, Men at du ditförnuft etc, Dock så att du inte lå-

ter ditt eget förnuft ta överhanden.

S. 102:0 bistra dag! om man de?i ej en natt må näm-
na samt Ur rensta jungfru-lifsamt Gud och mennskja

går.

Utan titlar, rimmad slutbön till 12e betraktelsen (på

långfredagen). En dubbelsonett.

R. 9, Den blinda Juden ... etc. Den förblindade (okrist-
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ne, oupplyste)... I tidens passionsbetraktelser, inte

minst Bellmans egna, betecknar 'juden', 'juda folk' etc.

Jesus' och kristenhetens ondsinta och av korsfästelsen

oberörda fiender. Lärjungarna och Jesus själv räknas

som regel inte till 'judarna. - r. 10, Blott han för graf

wens dörr... Sammanhanget ger vid handen att Den
blinde Juden här syftar på Josef från Arimatea (t. ex.

Matt. 27: 57-60) vilket är något märkligt eftersom Jo-

sef i evangelierna betecknas som lärjunge och begrav-

ningen beskrivs som en kärlekshandling.

S. 104: Psalm N:o I. Ditt lif, o werld, beskåda

Freylinghausen nr 152. Psalmen är enligt handskriften

"En Paul Gerhards Passions-Psalm." Paul Gerhardt

(1607-1676) var verksam som präst och diakon i det

protestantiska Tyskland. Hans långt mer än 100 andli-

ga sånger innehåller några av mästerverken inom lu-

thersk psalmdiktning. Se komm. till Psalm N:o II.

Bellmans och Lohmans versioner står i manu-
skriptet spaltvis jämte varandra. Vidare föreligger ett

kommissionens jämkningsförsök, som dock inte visar

upp större överensstämmelser med den i provpsalmbo-

ken tryckta psalmen (nr. 123) men återger den tyska

titeln, "O welt! sieh hier dein Leben". Bellmans upp-

takt, Ditt lif, o werld, beskåda, är trognare än prov-

psalmbokens tryckta första strof: "Tin synd, o werld,

betrakta!" som skyr originalets djärvare liv och död-an-

tites. Förutom smärre anmärkningar inskjuts i hand-

skriften en alternativ första strof ("Vel:"):
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Ditt lif, o werld, betrakta,

GUds lamb sig låter slagta,

Och offradt blir för dig.

Den af all änglar wördas,

För dina synder mördas

I plågor outsägelig.

Ansatsen återklingar i Samuel Ödmans passionspsalm

"Din synd, o värld, besinna!" (nr 90 i 1819 och 1937

års psalmböcker), en femstrofig psalm som motiviskt

står Gerhardtpsalmen nära, men kanske inte så nära att

den kan kallas parafras.

R. 4, naglad, fastspikad.

S. 105, r. 8, omlindas, bindas.

S. 106, r. 1, löper, går till anfall. - r. 13, Hivad är wäl

min förmåga 1 1 detta usla låga, d.v.s. i detta eländiga

jordeliv. Man kan här jämföra med Fredmans epistel

23: "Tack för din låga / För din förmåga / Du min
gamla far!" Det är ett av få exempel på att Fredmans

värld finns latent i femtonåringens psalmprover.

S. 107, r. 1, Hur synd är stygg och leder etc. I sin nämn-

da sammanställning Bellman/Lohman riktar kommis-

sionen språkliga anmärkningar mot strofen. "Obs. I

den Bellmanniska öfwersättningen, synes, swenskan

fordra: Hur synden etc och: Helge guden, men versernas

stafwelse tillåter det inte, äfwenså: 4. 5. v. tyckes bindas

och lindas säga et och det samma. Den Lohmanniska

öfwersättningen war bättre, allenast/—/" varpå an-

märkningen övergår till denna. - r. 14, Mitt namn och

ära skilja, vanhedra mitt namn.

S. 108, r. 2, fårar, faror.
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Melodin till Psalm N:o I

Melodin uppges vara samma som till 1697, Ps. 375,

"Nu hwilar hela jorden" (1986, Ps. 186b). Ursprunget

är en världslig visa, tonsatt av Heinrich Isaac omkr.

1500, "Innsbruck, ich muÉ dich lafien". Isaac var vid

denna tid knuten till kejsar Maximilian I:s hov i Wien
och Innsbruck. Melodin uppträder tidigt i andlig kon-

trafaktur: "O Welt, ich mu& dich lafien".

S. 108: Psalm N:o II. O hufwud, som nedböjes

Freylinghausen nr 147. Provpsalmboken 152, "Titt

hufwud, JEsu, böjes." Enligt handskriften "En Pas-

sions-Psalm. Auctore P. Gerh. ex Translat. Bellmann."

Också här uppträder Bellmans förslag i manuskriptet

jämte en version av Lohman. Det rör sig om ett av den

protestantiska kyrkosångens mäktigaste verk, Paul Ger-

hardts "O Haupt / voll blut und wunden", tryckt

1656, som i sin tur utgår från hymnen "Salve, caput

cruentatum" av Arnulph von Löwen, död 1250. (Om
Paul Gerhardt, se komm. till psalm N:o I.)

Utskriften är klar och utan anmärkningar men åt-

följs av en teologisk "Hufwud-Anmärkning" som dis-

kuteras av Kristofersson och Thorén. Vidare följer en

"Sammansmältning, och försökt förbättring af bägge

öfwersättningarne /—/". Den tryckta psalmen är ett

tredje stadium.

Psalmen hör till passionstidens centrala psalmer. I

provpsalmboken 1793 uppträder den som nr 167, i
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1937 års psalmbok som nr 95, i en översättning av

CA. Thorén (1889), bearbetad av J.A. Eklund och E.

Linderholm. Denna version ingår i den nuvarande

psalmboken som nr 144.

Med tanke på originalets betydelse må här anmärkas

att detta satt den unge översättaren på svåra prov. På

det hela är det en översättning som försöker följa sin

förlaga så tätt inpå som möjligt. Den i provpsalmbo-

ken tryckta psalmen avlägsnar sig vida mer från Ger-

hardt, men kommissionen visar partiellt gott omdöme
genom att använda några av Bellmans rader, sålunda

strof 3: Allfägring harförswunnit, IAll lifskrafi borta är.

R. 15. Första strofens slutrad hos Gerhardt, "Gegriisset

seyst du mir!" finner ingen motsvarighet. - r. 16. Bell-

man flyttar Kristi anletes oförlikneliga glans till stro-

fens upptakt från dess sjätte och sjunde rad, samt till-

fogar en sensmoral på slutraden: Som wi wisst lida

bordt.

S. 109, r. 7, teknar, tecknar, avbildar. - r. 12. Också

strof tre slutar med en antydan till moral som är främ-

mande för Gerhardt: ... Måst likwäl slockna här. (Den

ligger uttryckt i likwäl). Strof fyra är trognare översatt.

S. 110, r. 1-2. De gammallutherska raderna "Dein

mund hat mich gelabet mit milch und siisser kost" har

känts för konkreta, men slutraderna, "Dein Geist hat

mich begabet mit mancher himmels-lust" återges tro-

get. - r. 7-9. Strof sex visar en typisk förskjutning,

"von dir will ich nicht gehen, / wenn dir dein herze

bricht; wenn dein hertz wird erblassen" etc blir till ett

underförstått "trots att ditt hjerta brister": jag skal ej öf-

wergifiva, I Men altid älska tig. I Din kärlek icke mattas
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(min understrykn) . Stroferna sju och åtta är tämligen

troget återgivna.

S. 111, r. 3 Bellman är snarast mer ålderdomligt ba-

rock än Gerhardt när han återger dennes "Und, wann
ich nun erkalte". - r. 15. Bellmans tunga konstruktion

I sista korsets nöden speglar hans försök att följa origina-

let; Gerhardt: "In deiner Kreuzenoth." - r. 17, rycka,

rubba. Jfr rucka, ett verb med samma etymologiska

ursprung. - r. 20 missar något av originalets: "Wer so

stirbt, der stirbt wohl."

Melodin till Psalm N:o II

Anvisad melodi är 1697, Ps. 394, "Rätt hiertelig jagh

längtar", densamma som i "O huvud, blodigt, sårat"

(1986, Ps. 144). Melodin komponerades av Hans Leo

Hassler (1564-1612), som ursprungligen använt den i

en profan sång, "Mein Gemiit ist mir verwirret" (Lust-

garten Newer Teutsche Gesäng, 1601). Som organist och

musiker tjänade Hassler såväl huset Fugger i Augsburg

som det kejserliga hovet.

S. 112: Psalm N:o HL Ho wet, hur snart min ände

nalkas

Freylinghausen nr 926, provpsalmbokens nr. 290, av-

delningen "Then Apostoliska Tron" under rubriken

"Beredelse til Döden". Originalpsalmen har författats

av Emilia Juliana von Schwarzburg-Rudolstadt

(1637-1706, en from och lärd sachsisk furstinna som
efterlämnade ca 600 andliga sånger, bl. a. i samlingen
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Tägliches Morgen-, Mittags- und Abendopfer (1699). Ti-

digt föräldralös kom hon genom sin informator Ahas-

verus Fritsch under inflytande av pietismen.

Handskriftens överskrift: "Bellmans öfwersätt-

ning af Wer weiss, wie nahe mir mein Ende?" följs av ett

Obs: "Denna öfwersättning är den tredje. Det (sic) ena

finnes på Observationsarket, XXIX. Den andra finnes

ibland de numererade sånger, Num. 5 /—/". Här står

dock Bellmans översättning ensam på arken. Det är i

huvudsak de fyra tryckta inledningsstroferna som i

provpsalmboken visar likheter med Bellmans här åter-

givna text.

R. 8, förändrar, förändrar. - r. 11, Blir döden i mitt säll-

skap qwar följs i handskriften av en alternativ rad: "Jag

döden i mitt sällskap har". - r. 16, Med sanner bättring,

bön och tro. Strofen återges ganska troget i trycket, men
får här vidkännas en grammatisk pekpinne. "Här ford-

rar bättring, som ut reliqiua in ing desinentia, är genus

feminini, et adjectium femininum & quidem in ablati-

vo casu, hwaremot sanner är adject. mascul. casus no-

minat. Grammatice borde det heta sanna bättring, men
torde låta owant."

S. 113, r. 2, osmak, avsmak.

S. 114, r. 6, Jag Hans lekamen ock fatt äta. Raden har

ändrats från "Jag Jesu kött och fatt [att] äta", om det

nu är kommissionen eller Bellman som står för änd-

ringen. Den har rönt anmärkningen: "Ordet lekamen

håller K. Prof. Hof för i allmänhet obrukel. och min-

dre tydeligt." Obs. också variationen i refrängen.
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Melodin till Psalm N:o III

Psalmen kan enligt provpsalmbokens anvisningar

sjungas som 1697, Ps. 288, "Min siäl och sinne lät

Gudh råda". Dess melodi är känd från Odx Sveticas nr

VI, som Gustaf Diiben d.ä.:s tonsättning av Samuel

Columbus' "All Lijfs och lefnads springe-källa" från

1674.

Från och med 1820, Ps. 162, sjungs "Min själ

och sinne, låt Gud råda" till en annan melodi (1986,

Ps. 575, "Min själ, låt Gud i allt få råda") som här-

stammar från Fortgepflantzer musikalisch-poetischer

Lustwaldw Georg Neumark (1621-81).

S. 115: Psalm N:o IV. Morgon-psalm

Freylinghausen nr 968. Originalet, "GOTT des him-

mels und der erden" har författats av Heinrich Albert

(1604-1651?), tysk skald, tonsättare och organist vid

domkyrkan i Königsberg. Han satte själv musik till si-

na sånger av vilka flertalet var psalmer.

Översättningen svarar mot provpsalmboken nr.

375, som här någorlunda, i upptakten, följer hand-

skriften, dock med ändringsförslag.

R. 14, Jag alsingen fara fatt. I handskriften föreslås

"skada" och i trycket blev det "Jag har ingen skada

fått".

S. 116, r. 1 ff. Handskriftens här återgivna strof har

överkorsats och ersatts av följande:
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Hjelp mig så at dagen börja,

Och på andligt wis uppstå

Så för själens wälfärd sörja,

At jag ej förskräckas må,

Och min räfst mig blir för swår,

När jag för din domstol står.

Denna nya version utsattes i sin tur för ändringar och

en språklig kommentar: "Ordet räfst håller K. Prof.

Hof för mindre tydel. för en enfaldig menighet." Ra-

den föreslås i stället lyda: "Och min räkning[?] blir för

swår." - r. 13 ff. Store GUdl jag anbefaller etc. Också

för denna strof föreslås ett alternativ ("Vel:"):

Tu som altid äst och blifwer

Mitt beskydd och mitt förswar,

I din hand jag ödmjukt gifwer

Kropp och själ och hwad jag har.

Gud min Sköld, min tröst, mitt hopp

Til din egen tag mig opp.

Slutraden har två strukna förslag, "Som din egen" och

'för din egen". - r. 19-20, Wärdes [...] skingra. Som
alternativ föreslås: "Wärdes /—/ dämpa". - r. 23,

fylnad, uppfyllelse.

Melodin till Psalm N:o IV

Provpsalmboken hänvisar till 1697, Ps. 84, "Hela werl-

den frögdens HErran" (1986 Ps. 4). Denna melodi,

som troligen har svenskt ursprung (H. Göransson, s.

242), uppträder ffg tryckt i Jacob Arrhenius' Psalme-

Profwer från 1689. Den återges efter Zellbell i melodi-

bilagan, men "Gott des Himmels und der erden" har
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av Heinrich Albert ursprungligen försetts med en an-

nan melodi. Den återges här i fyrstämmig sättning ef-

ter Gedichte des Königberger Dichterkreises (Halle

1883-84), "Heinrich Albert, Musik-Beilagen", s. 20.

n Disc.

Tenor.

GottdeaHiiiiels und derEr.den,Ya - ter,Sohnnndheillger
der es TagundNadit laStoerdavSondindMondunBscheuien

Klavler.

aaszog.

Gefet» Deseen starke IlanddieWelt. midwas driiunen tet. erJhält.
hejsst,
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S. 117: Psalm N:o V. Afton-Psalm.

Freylinghausen nr 1013. Psalmen, översatt från tyskans

"Unsre miide augenlieder" (Kristofersson s. 419), är nr.

391 i provpsalmboken. Den är skriven av Johann

Franck (1618-1677), borgmästare i den preussiska sta-

den Guben. Vissa av hans andliga sånger i samlingen

Geistliches Sion från 1674 har i styrka jämförts med
Paul Gerhardts.

Provpsalmboken följer i de första stroferna ganska

nära Bellmans av kommissionen ändrade text.

R. 1 1 , Kroppen will ock hwila njuta. I marginalen an-

märks: "Prof Hof tål icke feminina in casibus obliquis

in o. Han wil hafwa icke hwilo, utan hwila. " I utskrif-

ten tycks anmärkningen redan ha tagits ad notam. - r.

14, Höljes nu afmörkret snart. Raden är struken, i mar-

ginalen står i stället "ej nu mer är uppenbart", vilket

också trycktes.

S. 118, r. 2, Fall nu för Hansfötter nid, alternativ: "Fall

inför" etc. I provpsalmboken trycktes det intetsägande:

"Han wil än tig wara blid". — r. 5 ff. Bredvid en kläm-

mer kring strofen står lakoniskt noterat: "Går ut", som
också skedde. - r. 12, dragit, utnyttjat, dragit fördel av.

- r. 21-22, Sänd til mig tin ängla-skara, I Som mig

skyddar rundt omkring Handskriften har en annan

upptakt, "Uplät dina mildhets fönstet. / Lät din Angla-

wakt utgå", vilket föranledde farhågor för blasfemi (an-

märkning på latin) och ny start.

S. 119, r. 4, EW afonda ... förses med förslaget "Ej af

onda" etc, för att undvika elideting. - r. 16-17, Hand-
skriftens djärva överklivning Ske din wilja. Afdin famn
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I Gifoss dagligt bröd. War huld etc. kunde inte accepte-

ras av kommissionen. Provpsalmboken: "[...titt rike,] /

At tin wilje göras må. / Gif oss dagligt bröd. War
huld,"

Melodin till Psalm N:o V

1697, Ps. 376, "Opna tigh min munn och tunga" an-

visas som melodi i provpsalmboken. Koralen - som
bl. a. är knuten till Paul Gerhardts "Helge And mins

hiertans nöije!" från 1653 (1697, Ps. 184; 1939, Ps.

146. Psalmen ej medtagen i 1986) - uppträder ffg i Jo-

hann Rists Himmlischer Lieder. Mit sehr anmuthigen,

mehrenteils von J. Schopen gesetzten Melodeyen, Ltine-

burg 1642.

S. 120: Psalm N:o VI. Bättrings Psalm.

Freylinghausen nr 405. I handskriften hänvisas till tys-

ka originalet "Ich armer sänder komm zu dir", som är

författat av Johann Heerman (1585-1647), en av för-

grundsgestalterna inom tidig luthersk psalmdiktning.

Handskriften har, som för psalm I. och II. en parallell-

uppställning Bellman/Lohman. Utskriften är enligt

Kristofersson (s. 419) åtgärdad av Rönigk. Provpsalm-

boken nr. 426 öppnar med "Min usla själ, o Gud! för

tig" och har över huvud taget inte mycket med av den

här återgivna versionen, som är vida överlägsen prov-

psalmbokens mer utslätade.

R. 4, blödigt, räddhågat, försagt (ordvalet torde redan

på Bellmans tid ha varit arkaiserande). - r. 9, klämmer,
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plågar. - r. 10, hop, stora massa. - r. 19, hulpit, hjälpt.

- r. 22, stulpit, [stjälpt, här:] fallit.

S. 121, r. 11-12, Min bättringstid... Tack vare ditt tåla-

mod har jag fått tid på mig för att göra bättring. - r.

15, Men ständigt har. Alternativ: "Ja, ständigt har". - r.

21, tilbudit, erbjudit.

S. 122, r. 9, röra, beveka mig. - r. 25-27, Dock har din

nåd I Tilbudit råd I Och mig med digförenat Till detta

fogas en väl närmast teologisk anmärkning: "Detta sä-

ges ännu för brådt".

S. 123, r. 6-7, Tillräckligt wal I ... Skulle vara ett lag-

om plågsamt straff för mig. - r. 19, För, Före.

Melodin till Psalm N:o VI

Provpsalmboken hänvisar till 1697, Ps. 217, "Af

Adams fall är platt förderft". "Durch Adams Fall ist

ganz verderbt" uppträder i en tysk sångsamling redan

1533, men melodins upphovsman är okänd.

S. 124: Psalm N:o VII. Botpsalm.

Freylinghausen nr 404. Provpsalmboken nr. 439, här

med överskriften "Ex transl. Bellmann cum tentata

emendatione. Botpsalm. Ich armer Mensch, ich armer

Siinder." Emendationerna enligt Kristofersson s. 419

av Rönigk.

Den tyska psalmen är författad av Christoph Ti-

etze, som kan vara identisk med den CG. Tietz som
enligt The National Union Catalog (pre- 1956 im-

prints, B 248 T 235) författat "Tietzens geistliche
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Wasserquelle woraus zu schöpfen tägliche Morgen-

und AbendSegen" etc. Troligen är det samme man som
har burit det latiniserade namnet Christopher Titius.

Denne, magister och predikant i Herzburck, disputera-

de 1688 under G. Tobias Schwendendörffern i Leipzig

på avhandlingen De confusione obligationum, och i Jö-

chers Allgemeines Gelehrten-lexikon IV, 1751, beskrivs

han som författare till tyska andliga sånger, som till ex-

empel SoIt es gleich bisweilen scheinen etc och "avled

1703 i sitt sjuttioandra levnadsår".

S. 125, r. 12, Ack hör du ej, eW swarar mer. Utskriften

har "ell'r". - r. 14, At en botfärdig hjelp ej sker. Alterna-

tiv: "At du en själ förlorad (el. ohulpen) ser". Provp-

salmboken undviker problem med skrivningen "O!

huru länge skal jag bida, / Förrän tu nådigt til mig

ser?" - r. 18, Min Gud! Gif nåd! gif nåd! jag tigger.

Upprepningen "gif nåd!" har tillagts över raden. San-

nolikt är den en rättelse av skrivarens haplografi och

inte av ett ursprungligt metriskt fel begånget av Bell-

man.

S. 126, r.
7

', frihets-båd , bud om frihet. - r. 8, inwefwa,

snärj. - r. 9, Gak syndare ändrat till "Gak nu i frid". -

r. 1 1 , Bönhörelse mitt hjerta märker. Alternativt föreslås

"Med glädje jag, o Gud nu märker" med fortsättning-

en "At tu min synd förlåtit mig". Den här återgivna ra-

den "Min synd, min GUd tilgifwit mig " förses också

med ett alternativ: "Min synd, du GUd tilgifwit mig".

Melodin till Psalm N:o VII - se Psalm N:o III.
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SONAT AL SIG. CAVALIERE FREDENHEIM

Kontext och attribution

Fyra översättningar från italienska till svenska som kan

tillskrivas Bellman är kända. De har tidigare publice-

rats av Bengt Rapp (B. Rapp, Arkadiska herdar, Bell-

manssällskapet, Stockholm 1980). Det är fråga om föl-

jande texter, samtliga utkast:

a) En skrivelse från Gioacchino Pizzi, styresman för Acca-

demia degli Arcadi i Rom, till Gustav III, Rom 23/8 1788.

b) ett meddelande från G. Pizzi till Accademia degli Area-

dis ledamöter, Rom 17/8 1788.

c) översättning av en sonett av G. Pizzi till Carl Fredric

Fredenheim, samt

d) en skrivelse från Accademia di San Luca i Rom till Gus-

tav III, Rom 16/8 1788.

Det rör sig om ett enda beställningsarbete. Rapp redo-

gör mycket noggrant för bakgrunden för och omstän-

digheterna kring översättningarna, som här endast kan

skisseras:

Våren 1784 besökte Gustav III under sin vistelse i

Rom Accademia degli Arcadi, Roms under 1700-talet

ledande vittra samfund. Akademin hade grundats

1690 i syfte att efter barockstilens överdrifter återge

det italienska vittra språket en klassisk renhet - något

som förknippades med dygderna i det forntida Arkadi-

en som idealiserat herdesamhälle. Vid en högtidssam-

mankomst valde akademin — som redan vid tiden för

sin tillkomst stått i förbindelse med en svensk monark,
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nämligen drottning Christina - med acklamation Gus-

tav III till sin ledamot under herdenamnet Anassandro

Cheronéo. Vid det tillfället lovade den svenske kungen

att skänka Accademia degli Arcadi ett porträtt av sig

själv, något som först sommaren 1788 förverkligades

genom statssekreteraren och ceremonimästaren vid

Gustav III:s hov, Carl Fredric Fredenheim, som då vis-

tades i Rom. Fredenheim lät konstnären Francesco Pi-

ranesi utföra en kopia av det av Lorens Pasch d.y. må-

lade porträtt som Gustav III hade skänkt till påven Pi-

us VI.

Porträttkopian - som numera är deponerad i Museo
di Roma - togs emot av gli Arcadi vid en högtidssam-

mankomst på akademins mötesplats "Bosco Parrasio"

('Parrasia-skogen'), en villa på Monte Gianicolo, den

17/8 1788. Styresmannen, abboten Gioacchino Pizzi,

meddelade akademiledamöterna den glada nyheten om
porträttet i ett högtidstal (text b), varefter han recitera-

de en av honom själv författad och till Fredenheim de-

dicerad sonett om samma ämne (text c). Akademins

tacksamhet för det kungliga porträttet betygades vidare

i en skrivelse till Gustav III daterad 23/8 1788 (text a).

Ungefär vid samma tidpunkt mottog Fredenheim en

skrivelse från den romerska konstakademin Accademia

di San Luca (grundad 1577) i vilken Gustav III tacka-

des för att ha antagit kallelse till hedersledamot av den-

samma (text d).

Bengt Rapp har rekonstruerat hur dessa texter av

Carl Fredric Fredenheim försågs med konceptöversätt-

ningar och befordrades till Stockholm, där man lät ut-

arbeta fullgoda tolkningar av dokumenten till svenska,

som skulle framlämnas till kungen. Hur Gustav III
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mottog de romerska akademiernas tacksägelser är dock

icke känt.

De slutliga översättningarna, i form av utkast med
egenhändiga strykningar och rättelser, finns tillsam-

mans med Fredenheims konceptöversättningar och de

fyra italienska originaldokumenten bevarade på Piksar-

kivet under "Skrivelser till konung Gustaf III från Ac-

cademia degli Arcadi i Rom". Översättningen av sonet-

ten står på baksidan av en okvitterad räkning utskriven

till Bellman 1787 av traktören på källaren Dufvan.

Den är nederst påtecknad "Hof:Secret:Bellman". Alla

översättningarna är skrivna av samma hand, av G.

Hillbom identifierad som Bellmans. Den övertygande

tekniska attributionen bekräftas av en stilanalvs (se s.

99fi.

Renskrifter av annan hand finns bevarade på univer-

sitetsbiblioteket i Uppsala (Coll. Mss. Regis Gustavi

Illie. Vol. 27 Qu. Bref från svenska män till Konung-

en. F. [F 501]). I Rapp 1980 ges diplomatariska ut-

skrifter av samtliga texter och av Fredenheims koncept-

översättningar, samt fotografiska avbildningar av bl. a.

texterna a, b, c och d och av alla italienska originaltex-

ter.

Bellman och italienskan

Mycket känt är det ställe i Bellmans levernesbeskriv-

ning från 1794 där han om sina studier under informa-

tor Claes Ludvig Ennes skriver: "under hans inseende

har jag författat flere bref ock Poesier, ock bland dem
1755 Öfwersättningar af psalmer i Halliske psalmbo-
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ken, som med flere bref på tyska, Ängelska Jtalienska

och fransyska lära förwaras hos Presid Rosenadier i

dess Biblioteque hemma."
Varken breven eller det nämnda biblioteket finns

bevarade. Vi har inte heller någon förbindelselänk mel-

lan Bellmans italienskstudier på 1750-talet och över-

sättningsuppdraget 1788, om man bortser från de, i

förhållande till annat främmande språkmaterial säll-

synta och korta, lösryckta italienska uttryck som före-

kommer här och var i Bellmans verk och som till stor

del är musikaliska och musikrelaterade termer. I ett

mera intressant fall som Fredmans epistel nr. 59:s två

italienska inslag (Dolce Vino della Pace 'fredens/fridens

ljuva vin' och Lim di Dio arrivera bentosto a questa cittä

'Guds vrede skall snart komma över denna stad') har

man hittills inte kunnat bestämma om det rör sig om
citat eller skapelser av Bellman.

Bevisar de fyra texterna från 1788 att Bellman verk-

ligen hade kunskaper i italienska, och att de en gång

förvärvade kunskaperna ännu var levande 1788?

Översättningen av Pizzis sonett - som är mycket fri

gentemot originalet och därför snarare skall betecknas

som en omdiktning - utgör inte något bevis. Eftersom

den på inget ställe närmar sig originalet mer än Fre-

denheims konceptöversättning, skulle den tekniskt sett

ha kunnat uppstå på grundval enbart av denna, men
Bellmans överskrift, som citerar Pizzis förstarad på ori-

ginalspråket, bevisar i alla fall att Bellman haft tillgång

till den italienska texten. I ett par av de andra texterna

(a och d) återger han originalens dateringar, avslutande

vördnadsbetygelser och underskrifter, vilka utelämnats

av Fredenheim.
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I motsats till dikten innehåller de tre prosatexterna

detaljer som visar att Bellman - om än bara ställvis -

både kontrollerade och rätt förstod de italienska origi-

nalen. Här skall enbart några exempel nämnas:

text a): Fredenheims "Konster och lärdom" ändrat till fria

Konsterna, Lärdom och witterhet (orig. har "[...] Arti, e [...]

Lettere"); medför den behagelige wärckan [at] för orig:s "fa

si[, che]" ('gör att), oöversatt hos E; F:s "glada [händelse]"

ändrat till oskattbara (orig.: "lietissimo", superlativ av lieto

'glad'); F:s "knäfaller" ändrat till nedfaller (orig.: "prostra-

to", 'nedfallen');

text b): F:s "ihugkommit" ändrat till welat ihugkomma

(orig. har ett "voluto", Velat', i satsen efter nästföljande);

F:s "et frögdefult wiwat" ändrat till ett samljud af ett frög-

defullt vivat (orig.: "[de] i piu festosi ewiva", 'de mest fröj-

defulla leveropen');

text d): F:s "nåd" ändrat till nådiga beslut (orig.: "Reale be-

neficenza", 'Kunglig välgärning').

Samtidigt har Bellman emellertid underlåtit att rätta

andra enstaka fel eller brister i Fredenheims (i stort

dock mycket tillförlitliga) översättningar, och hans

översättningar av de korta, av Fredenheim utelämnade

textställena är inte helt invändningsfria. De anmärk-

ningar som kan göras räcker dock inte för att påvisa

brister i Bellmans språkkunskaper. De kan mycket väl

tolkas som medveten förenkling eller enkelt slarv.

Sammanfattningsvis bekräftar de av Bellman fram-

ställda svenska bearbetningarna av de italienska prosa-

texterna att han hade kunskaper i italienska; men de

tillåter ingen bedömning av hur goda de var ännu

1788.
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Prosabearbetningarna är betydligt mindre fria än so-

nettbearbetningen, men de innehåller - på bellmanskt

vis - flera utsmyckningar och förstärkningar (även

onödiga avvikelser från originalet resp. Fredenheims

konceptöversättningar). Språket i dessa texter är, som
Rapp påpekat, "en blandning av kanslistil och hov-

mannamässig jargong".

Jag har valt att här enbart presentera den av texterna

som äger något omedelbart skönlitterärt intresse, näm-

ligen översättningen av Pizzis sonett. För de övriga tex-

terna, i första hand av intresse som exempel på varia-

tioner av temata som hyllning och tacksägelse i form

av utsmyckat brev, hänvisas till Rapp 1980.
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TEXTKOMMENTAR

Den etablerade texten återger slutprodukten av Bell-

mans egenhändiga bearbetning, sådan den kan stude-

ras på baksidan av en nota från Källaren Dufvan (se

ovan s. 92). Den enda avvikelsen består i att överskrif-

tens italienska förstarad, understruken i Bellmans

handskrift, här har kursiverats.

Textversioner som är sekundära i förhållande till

Bellmans koncept har av naturliga skäl inte beaktats

här. Det gäller renskriften på UUB och Rapps text.

Metrik

Pizzis förlaga har den italienska sonettens klassiska

form med 14 endecasillabi (11-staviga verser) i 2 fyrra-

diga strofer, kvadernarer + 2 treradiga, terziner, med
rimschemat ABBA ABBA CDC DCD och genomgå-

ende kvinnliga rim. Gränserna mellan stroferna är tyd-

ligt markerade med indrag.

Bellman använder alexandriner (vilket var bruket i

fransk sonettradition) och ändrar på rimschemat:

ABABCDCCDDEFFEF. Dessutom växlar han mellan

manligt och kvinnligt rim. Hans dikt innehåller 15

versrader, alltså en mer än sonettens form föreskriver.

Den är inte strofisk - observera hur texten syntaktiskt

kliver över från vers till vers även där en sonett skulle

ha haft strofskillnad. Bellmans översättning är inte nå-

gon sonett - den bär också rubriken "Sonat"

De metriska friheter Bellman tagit sig är förvånan-

de. Några svårigheter att anpassa sina texter till verslä-
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rans krav och att finna rim led han sannerligen inte av,

och han visste vad en sonett var för något. Redan som
16-åring översatte han sonetter från tyska - visserligen

inte formfulländat men ändå fullt igenkänligt (se s.

lOOff och Sven Christer Swahns kommentar på s. 68fi.

Det ligger närmast till hands att misstänka att Bellman

i detta fall inte var medveten om att det var en sonett

han skulle översätta, att den förlaga han utgick från in-

te var tydlig på denna punkt.

Att döma av det papper på vilket Bellman utarbetat

sin översättning - en ett år gammal källarnota - har

han sannolikt utfört arbetet hemma eller på "lokal".

Vad han då hade tillgång till var bl. a. Fredenheims pro-

saiska råöversättning, här återgiven med originalets

ändringar:

Till Ridd. Fred[enheim].

Sonat

Tu, som är åt Sweriges Konung behagelig och Kär, lika

30m du är som Apollo och Mars är kär åt den dundrande

/Jupiter/, och som tu tillställer os de skänker, som en hjelte

utdelar, hwilken i likhet upgår med Gudarne. Tu, som
äger wältalighet frambär honom wårt tacksamma hjerta:

j?tg Mig som Acad Arcadiens föreståndare /Reggitore/, eeh

af till åren gammal, fattas all all konst. Säg honom at alla

Siälar [olägligt] uptända af en hög wördnad 3ättcr hafwa

satt en ny crona på des Bild och öfwerlägger at kunna

frambära nya offer. Säg honom äfvn at det det bifall, som
liuder ibland os, flyger i från Olympen till Konunga
Thron[en], och [at] sielfwa Jupiter talar om hans tapper-

het.

Rubrikens "Sonat" har Bellman alltså fått från Freden-

heim, som dennes felöversättning av originalets "So-



98 Kommentar

netto". Men Bellman kan inte enbart ha haft denna rå-

översättning till hands. Han citerar förstaraden på itali-

enska, och han formar en dikt som har vissa avlägsna

men påtagliga likheter med en sonett: antalet rader och

deras längd ligger i närheten av sonettens.

Pizzis italienska original är en skönskrift avsedd att

lämnas fram till Gustaf III. Detta dokument kan Bell-

man inte rimligen ha fått sig anförtrott som arbetsun-

derlag för en översättning. I stället har han troligen fått

en avskrift på italienska utförd av Fredenheim, en av-

skrift som redan innehållit felet "Sonat" och som inte

gjorts med de indrag som hos Pizzi markerar gränsen

mellan olika strofer. Utifrån en sådan avskrift har Bell-

man sannolikt inte lagt märke till att det var en sonett

han hade för ögonen. Han har därför känt sig fri att

forma en dikt som metriskt någorlunda svarade mot
den italiensa förlaga han måste ha haft tillgång till.

Stilistik

Fredenheims översättning är inte poetisk men håller

sig fö. mycket nära originalet och kan duga bta som
jämförelse med Bellmans dikt. Den frihet Bellman ta-

git sig i stilistiskt hänseende skall ses mot bakgrund av

att han inte vetat sig vara bunden till sonettens be-

stämda radantal, rimschema och strofiska disposition.

Bland de många avvikelserna från originalet vill jag här

framhålla:

1) sådana som innebär förstärkning, precisering eller

konkretion: t.ex. r. 5, Gustaf] i st.h originalets den

svenska konungen. - r. 8-9, wid det man Lagren wrider

[rimord] / till pris för din Monark, som närmast återger
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—— ^"-^jel Zl ' "V iAv t/L-

Bellmans egenhändiga manuskript till "Sonat al Sig. Ca-

valiere Fredenheim". Skalden har använt baksidan av en

källarräkning som är daterad d. 31 dec. 1787 och som

upptar förtäring under juni månad samma år samt på-

minnelsen om en två år äldre skuld.
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'en hjälte'. - r. 11, inför hans Thron du går, Bellmans

tillägg. - r. 12, Arcadiens [...] högtid, i st.f. 'Arkadien'. -

r. 13, Gustafs storwärck, Bellmans tilllägg. - r. 19, Nor-

dens Gustaf i st.f. ett enkelt pronomen i originalet. -

störst, Bellmans tillägg.

2) sådana som innebär berikning med bilder, även med
karaktär av typiserande attribut: t.ex. r. 7, Apollos gyld-

ne Spel, i st.f. 'Apollon'. - där Martis trumma rörs,

i. st.f. 'Mars'. - r. 12, Arcadiens Lund, i st.f. 'Arkadien'.

- r. 17, ur däldens låga djup emellan grus och wallar, i

st.f. 'ibland oss'.

Liknande stor frihet i förhållande till en förlaga och

liknande typer av avvikelse har observerats t.ex. i Bell-

mans översättningar av Gellerts fabler från tyska (se

Birgit Stolts kommentarer s. 109, med vidare hänvis-

ningar). Förstärkningarna, konkretionen och bildrike-

domen ger den svenska tolkningen av sonetten en an-

nan karaktär än Pizzis text - som är mera argumente-

rande och logiskt uppbygd än åskådlig - och gör att

man uppfattar den som mycket bellmansk. Man kan

lägga märke till förkärleken för sinnesintryck: ett spel

och en trumma hörs, himlavalvet är klart och själva

spelet 'ix gyIdet, vilket möjligen kan tolkas som syneste-

tiskt (hörsel: instrumentets klang, plus syn: dess gylle-

ne färg?). Även förkärleken för typiserande attribut och

en överflödande ordrikedom (låga djup, eld [...]

upeldas) är bellmanska, vidare detaljen att Apollon

främst framställs som musikens gud (se Ordbok till

Fredmans Epistlar, Lund 1967).

Preciseringarna resp. förstärkningarna av rojalis-

tisk art - Gustaf \ r. 5, r. 13 och r. 19, tillägget av Hans
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Håf, r. 6, av din Monark i r. 9, av Thron, r. 1 1, av Nor-

dens och av störst, r. 19, kan anses vara betingade av

omständigheterna kring sonetten och dess översätt-

ning, men passar naturligtvis bra ihop med Bellmans

kända stora uppskattning av Gustav III.

Varianter och rättelser

R. 2, Cavaliere, ändr. fr. Cavaillc r. 9-13, ursprungli-

gen:

til pris för din Monark, som Gudens spira räckt.

Du har wältalighet, den tillhör dig at äga,

för at som Hiertats tolck framge wår andedrägt.

Jag främst och En Arcade till Gudens andackt wäckt,

förlorar mig som mäst at Gustafs storwärck säga,

R. 1 1, inför hans Thron som du går. - r. 13, , migfin-
ner minst beredd, alt. 1: förlorar mig som mäst , alt. 2:

Mig finner skickad min3t .
- r. 14, wårt, genom till-

skrivning ändr. fr. "wår". - nit, ändr. fr. brist .
- r. 15,

wårt blod och fftkt wårt begär.

Ändringarna i utkastet infördes först genom under-

strykning av det aktuella textstället och ny skrivning

över raden, som i r. 9, där det ursprungliga "som Gu-
dens spira räckt" ej är genomstruket. När blocket med
r. 11 och r. 12 blev för svårtytt, blev de gamla varian-

terna av dessa rader även genomstrukna. Därefter fort-

satte Bellman att använda genomstrykning för att änd-

ra, vilket innebär att ändringarna i första halvan av r.

13, samt de mindre resterande ändringarna i utkastet,

gjordes efter "storändringen". Mindre sannolikt är att

Bellman med understrykningar ville ange en återgång
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till den första versionen - något som i så fall inte har

uppfattats av renskrivaren.

Ordförklaringar

R. 1, Sonat, originalets sonetto översätts felaktigt till

"sonat" redan av Fredenheim. - r. 2-4 är överskriften

och första raden i den italienska originaltexten: till

Herren Riddaren [av] Fredenheim / du som av Sveriges

Konung är uppskattad och älskad'; seij är felstavning

för originalets set 'du är'. - r. 6, Jophur. av Olof Rud-

beck d.ä. bildat svenskt namn på Jupiter (se r. 18) eller

Tor såsom åskgudar. Originalet har il Tonante 'den

Dundrande' - gärna lider, uppskattar, njuter av. - r. 7,

Apollos gyldne Spel, den grekiske guden Apollon var ut-

om solgud även musikens gud, och uppfattas främst

som sådan av Bellman. - Martis, (lat.) genitiv av Mars,

namnet på den romerska krigsguden. - r. 8, wid det,

under det att. - lagren wrider, binder lagerkransar. - r.

14, komma kan till väga, kan åstadkomma. - r. 16, vi-

vat, (lat. 'leve') leverop, bifall. - r. 17, ur däldens låga

djup emellan grus och wallar. Bilden saknar motsvarig-

het i originalet. Dalen, som står i motsatsförhållande

till nästa rads höga boning för den gud som prisar

Gustav III, skall väl uppfattas som ett uttryck för låg

ställning, dvs. akademiledamöternas ödmjukhet inför

den svenske konungen, grus och wallar (med andra or-

det som rimord) är möjligen en bild för romerska rui-

ner (kanske att läsas som hendiadys, "ett genom två":

vallar som lagts i grus). - r. 18, Jupiter. den romerska

åskguden och högsta guden. Märk variationen mellan

jophur i r. 2 och jupiter här, motsvarande originalets /'/

Tonante 'den Dundrande' resp. Giove 'Jupiter'.
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C. F. GELLERTS FABLER

Fabeln.

Ingen tid har med sådan förkärlek ägnat sig åt fabeln

som 1700-talet. Tidsåldern hyste en optimistisk tilltro

till ordets och sanningens förmåga att förbättra män-

niskan och därmed världen. Man skall emellertid inte

nalkas Gellerts och Bellmans "fabler" enbart med Ae-

sopus djurfabler i tankarna: sådana är visserligen också

representerade, men fabelns område hade utvidgats till

att allmänt omfatta en lärodikt som i kort, pregnant

form skildrar en händelse som illustrerar en abstrakt

morallära. I Gellerts fabelsamling är endast knappt en

fjärdedel (30 av 142) djurfabler. Proportionerna är un-

gefär likadana i Bellmans urval (13 av 55). Måltavlan

för kritiken behöver inte alltid vara grava moraliska

brister utan kan vara alla former av mänsklig dårskap,

som fåfänga, kärleksbesvär, trätlystnad etc.

Man kan dela in fabeldiktarna i två huvudgrupper:

den ena vill främst "undervisa", den andra vill mest

"underhålla". I Tyskland hör till den första gruppen

framför allt Lessing, som hårt drivit tesen att fabeln

bör vara verklighetsnära, att tanken bör dominera över

känslan och att inga utsmyckningar borde distrahera

från den lärorika poängen. "Underhållarna" däremot

ägnar sig åt detaljrika skildringar och utförligare berät-

telser. Detta var "sockret" som skulle göra lärans bittra

piller lättare att fördraga. Gränsen mot novellen och

anekdoten kan vara flytande. Gellert intar en mellan-

ställning: hos honom finns visserligen berättande de-

taljer, men de är få. Som helhet är formen knapp och
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klar och poängen framgår tydligt. Att några av texterna

har avlägsnat sig från den egentliga fabeln genom sin

utförlighet och svaga resp. obefintliga sensmoral tar

Gellert (men inte Bellman) hänsyn till genom titeln

Fabeln und Erzählungen, Fabler och berättelser.

1700-talet

Det är många starka strömningar som råder under

Bellmans århundrade: upplysningstiden med sitt beto-

nande av förnuft och moral, pietismen med känslo-

samhet (Klopstocks "Messias" utkom 1749), rokokons

graciösa, galant-erotiska känslokultur med sin stilisera-

de herdediktning, den sentimentala, passionerade

strömningen med upprinnelse i England (Richardson,

Sterne), som i Frankrike hade sin motsvarighet i comé-

die larmoyante och i Tyskland i "Empfindsamkeit",vil-

ken skulle accelerera till Sturm und Dräng och kulmi-

nera i Goethes "Werther" (1774). Hur intensiva infly-

tandena på den svenska litterära scenen måste ha varit

blir klart så snart man betänker att t. ex. Creutz vistats

som ambassadör i Paris och att Lidner - som själv utgi-

vit en samling "Fabler" - vistats i Göttingen under

Sturm-und Drang-perioden och senare i Paris.

C. E Gellert.

Hos Christian Fiirchtegott Gellert (1715 - 1769), en

av sin tid synnerligen uppburen författare, korsas de

ovannämnda strömningarna på ett märkligt sätt. De
kan alla återfinnas i hans fabelsamling: rationalismen i

moraliserandet, pietismen i de religiöst betonade fab-
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lerna, rokokon i de galanta älskogstexterna, bl. a. med
herdemotiv, "Empfindsamkeit" i de sentimentala, pate-

tiska berättelserna. Han hade under inflytande av Ric-

hardson skrivit en sentimental roman, Leben der schwe-

dischen Gräfin von G. och ett skådespel Die Betschwes-

ter under inflytande av comédie larmoyante (jfr N:o
XXVII och kommentaren.)

Fabeln und Erzählungen utkom 1746-48 i två delar.

I förordet till andra delen nämner Gellert mot slutet

sin avsikt: läsaren skulle bedöma om han uppnått sitt

syfte att roa och undervisa. Han gisslar alla former av

högfärd och girighet och ivrar för medborgerliga dyg-

der som hederlighet, givmildhet och fridsamhet samt

avskyr militären. Hans avsikt var att höja inte endast

medelklassens moral utan också dess självkänsla (Curt

Rohtlieb). Gellerts fabler hörde i Tyskland till 1700-ta-

lets populäraste litteratur som lästes i alla samhälls-

skikt. Han åtnjöt stort anseende också i Sverige.

En första svensk översättning gjordes 1767 av H. F.

Denisson. Han ger ett urval av 128 fabler, av vilka de

fyra sista är längre prosaberättelser, vilka Gellert inte

tagit med i sin andra upplaga. Hans översättningar föl-

jer originalen mycket nära men är på osmidig och stel-

bent svenska. (Afzelius menar att en jämförelse mellan

Denissons och Bellmans översättning "vore en över-

loppsgärning och nästan en förolämpning mot Bell-

man", Afzelius 1959, s. 52). Vid tiden för Denissons

utgåva stod fabelgenren emellertid fortfarande på höj-

den av sin popularitet, medan denna då Bellmans över-

sättning utgavs, 1793, redan hade hunnit dala.
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f
.......

.

:

Gellerts gravvård, gravyr i Bellmans Gellertöversättning:

"Urnan, omgifven af de tre Gracerne som bevara hans

stoft, och hvilken är graverad af den skickeliga Artisten

Herr Martin, är aldeles sådan, som den man ser i Bok-

handlaren Vendiers trägård i Leipzig" J.F. Martin har

utgått från en teckning av Louis Masreliez.
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Bellmans utgåva

"Åt denna vår odödeliga Gellert" ämnar Bellman resa

"en ärestod" med sin översättning, som han skriver i

sin tillägnan "Till Konungen" och sitt Företal. Den
upplaga han lägger till grund är en andra, delvis omar-

betad och utvidgad samling i tre delar från år 1779.

Om tillkomsten och bakgrunden till Bellmans i sin ut-

styrsel mycket påkostade utgåva har Afzelius (1959) gi-

vit en utförlig framställning, till vilken jag här hänvi-

sar. Bellman hade bett om och hoppats på ett säljande

företal av Leopold, men därav blev intet. (Bellmans

brev finns återgivet hos Afzelius s. 37.)]

Förutom med sin tillägnan och sitt företal har Bell-

man försett utgåvan med en tredje paratext - en dikt

som, tonsatt av Francesco Antonio Uttini, trycktes i en

musikbilaga till Gellerts Fabler.

Skild från tidens ångst och möda,

Gellert, vi ditt stoft bese.

Snillets döttrar, gråtande,

Mot ditt Griftekärl sig stöda.

Skalderna gå fram med ståt

På Parnassens blomstermatta.

Men straxt Lyrorna de fatta,

Hindrar dem Apollos gråt.

"Snillets döttrar, gråtande ...". Bellman har utgått från

bilden av Gellerts gravvård. Musiken med underlagd

text återges på s. 271ff i StU 11 och kommenteras där

av C.-G. Stellan Mörner på s. 203.
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Bellman väljer drygt en tredjedel av Gellerts fabler

(55 av 143) för vad han optimistiskt kallar "Första de-

len". Framgången uteblev emellertid och några fler de-

lar utkom inte. Tiden hade runnit förbi fabeln, den

moraliserande stilen uppskattades inte som förr. Även
Bellmäns egen översättning skvallrar - honom själv

ovetande - om detta förhållande. När Afzelius jämför

Bellman och Gellert under rubriken "Två stilar, två

temperament", är det också fråga om tidsstilar. Nästan

femtio år hade förflutit sedan Gellerts Fabeln und Er-

zählungen publicerats första gången.

Fabelns uppgift, att i underhållande form undervisa,

tenderar med tiden alltmer att förskjutas till underhål-

landets förmån. Bellman själv lutar starkt åt det "un-

derhållande": han broderar ofta ut händelserna med
färgrika, åskådliga detaljer och livfulla dialoger, om
ämnet fängslar honom. Det är främst kvinnlig fägring

och klädsel, älskog, sjukdomsfall samt - bland djuren

- hästar som sätter hans fantasi i rörelse. Han uppvisar

här stor skicklighet. (Hans retoriska förmåga att för-

medla en bildlik föreställning - evidentia, utpictura po-

esis - har analyserats av Johannesson. Se även Afzelius

1964, s. 17 o. 47f; om evidentia också Lindgärde, s.

119f.) I flera fall är Bellman själv ofrivillig en illustra-

tion till den fara teoretikerna, främst Lessing, varnade

för: att utsmyckningen distraherar från berättelsens

mål och syfte, att poängen går förlorad och läran inte

framstår klart. (Jfr. t.ex. kommentaren till N:o XII,

XXIX, XXXI, XXXII, XXXIV, LIIL)

Gellerts samling innehåller tre "böcker", och det lig-

ger nära till hands att tro att Bellman översatt dess förs-

ta "bok" för att pröva marknaden. Så är emellertid in-
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te fallet, utan Bellman börjar med två texter från tredje

boken, för att sedan välja och blanda till synes helt ef-

ter tycke och smak. (Så hade även Denisson gjort.)

Men mot slutet väljer han främst berättande texter, där

han får tillfälle att brodera ut stoffet, utbrista i känslo-

samma dialoger och slippa de moraliserande avslut-

ningarna. Den sista berättelsen, "Calista", saknar helt

sensmoral och står i sin patetiska stil, som frossar i

kvinnligt ädelmod, sjukdom och ung tragisk död, helt

i det sena 1700-talets sentimentala tradition.

Bellmans förhållande till Gellerts text har Afzelius ut-

förligt beskrivit i "Två stilar, två temperament". Han
påvisar Bellmans fria förhållande till sin förlaga och an-

ser att man snarare får kalla hans texter för "parafra-

ser". Gellerts strama klassicistiska stil får i Bellmans

version livlighet och konkretion. Bellman står närmare

barockens yppighet än klassicismens knapphet. Karak-

teristiska stildrag är hans förkärlek för typiserande att-

ribut (utförligt beskriven hos Afzelius 1964, s. 55 ff),

två synonyma ord för originalets enda (t. ex. "däld och

dal" (N:o VII), "blixt och lågor"(N:o XII), samt den

retoriska figur kallad hendiadys ("ett genom två"), t. ex.

"lock och kista" för "kistlocket" (N:o XXVII); "liljors

prål och kransar" (N:o XII) för praktfulla liljekransar.

Texten kan därigenom bli svårtydd.

Man kan allmänt säga att fabelns knappa genrestil

frångås och att tonvikten förskjuts från den främst mo-
raliserande fabeln till den underhållande berättelsen,

från "utile" till "dulci". Dock kan man inte genomgå-

ende tala om "parafraser". I åtskilliga fabler följer Bell-

man förlagan noga, ibland rad för rad (t.ex. N:o VIII,
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IX o. XLV). Sedan finns hela skalan av avvikelser, från

enbart små beskrivande tillägg som ger texten färg, till-

lägg av namn och utbyte av allegori mot mytologi

(t. ex. N:o V o. XXI) - där han ibland bara går halva

vägen, så att båda blandas ihop (se kommentaren till

N:o V) - till fria utbroderingar (t.ex. N:o XXI, XXIX
o. XXXI), där ämnen som sjukdom, sorg, eller skönhet

och klädedräkt stimulerar hans fantasi och kreativitet.

Ibland kan skälet till en utvidgning vara tvånget att

hitta rimord. Men han har inte frångått den genrety-

piska inledningen, där varje stycke börjar med näm-

nandet av huvudpersonen, något som Afzelius kritise-

rar (1959, s. 90).

Den största friheten tar sig Bellman ifråga om vers-

måttet. Gellert övertog versberättelsens jambiska form

med växlande radlängd från La Fontaine och La Möt-

te. Den hade redan tradition i svensk litteratur sedan

Kellgren, Lenngren och Leopold. Men Bellman ändra-

de i många fall formen till alexandriner och regelbund-

na strofer. Medan det i samtliga Gellerts fabler inte

finns mer än tre alexandrindikter, finns det inte min-

dre än 17 bland Bellmans 55 översättningar. Läsaren

påminns ofta om Creutz' "Herda-Qväde" eller "Atis

och Camilla" (1781), där detta versmått firade triumfer

i galant rokokodiktning. Samlingen får därigenom en

annan karaktär. I två texter har Bellman ändrat jam-

bisk rytm till trokeisk (N:o XXII o. XLIV). I N:o

XLIV "De båda brandvakterne", förs tankarna till

sångaren Bellman: han kan ha haft nattväktarsången i

tankarna, vilken ju citeras i texten.

Även strofindelningen innebär ibland ett ingrepp i

textens tillspetsning mot en effektiv slutkläm så att
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moralen blir mindre tydlig, men också mindre på-

trängande. I många av Gellerts fabler är kommentaren
även typografiskt klart avgränsad ifrån berättelsen ge-

nom tre stjärnor. Hos Bellman flyter allt mera ihop,

ibland är det svårt för läsaren att åtskilja berättarens

röst ifrån en person i dikten. (Jfr. t. ex. kommentaren
till N:o V.) Också därigenom förstärks den berättande

karaktären på den undervisandes bekostnad.

Bellmans kunskaper i tyska språket är mycket goda.

Det är sällan man hittar översättningsfel. I några fall

som Afzelius kritiserat (1959, s. 46 ff.) behöver det in-

te föreligga något missförstånd av den tyska texten,

utan Bellmans behov av rimord kan ha spelat in (jfr.

kommentaren till N:o II). Det finns däremot andra

fall. Diskutabel är t.ex. översättningen av "Der gutige

Besuch" (N:o X, jfr. kommentaren), och en överras-

kande felöversättning finns i N:o XLIX, där "Teich"

(=[ank]dammen) översätts med "dike", vilket passar

dåligt i textsammanhanget (jfr. kommentaren). Bell-

man har tydligen lurats av likheten mellan orden. Felet

tyder emellertid också på att hans uppmärksamhet

börjar avta mot slutet av boken. Ibland har han inte

sammanhanget helt klart för sig så att en poäng för-

svinner (jfr. t. ex. kommentaren till N:o XIII och

XIX). Det mest slående exemplet är N:o XII, "Elmire

och Selinde", där flickornas kransar, "Jungfernkränze"

(traditionellt av myrten), dvs attribut som skall symbo-

lisera oskuld, förvandlas till sorgens liljekransar (jfr.

kommentaren). Afzelius har anfört denna fabel som
exempel på att Bellman förvandlat dikten "till något

högst personligt" (1959, s. 53 ff.) och noterar - med
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synbarlig förtjusning: "Medan flickorna hos Gellert ba-

ra har kransar i håret, så skänker han dem full utrust-

ning för det sorgliga tillfället. Deras krusade hår

smyckas av liljor, som här liksom ofta i hans diktning

symboliserar döden, och de är klädda i svart och vitt,

sorgens färger." Vad som undgått Afzelius är att Bell-

mans fabuleringsglädje samtidigt gör att han därige-

nom förstör sammanhanget: varför Elmire i förskräck-

else sliter av sig liljekransen inför överfarten med Ka-

ron förblir obegripligt. (Se kommentaren till N:o XII).

Kvar blir en högst förtjusande scen, som i livlighet och

åskådlighet vida överträffar Gellerts dikt, men som
saknar den humoristiska meningen och poängen.

Allmänt kan konstateras, att Gellert är överlägsen i

tankemässig klarhet och koncis, poängterande tydlig-

het, medan Bellman är överlägsen i färgrik åskådlighet

och dramatisk livlighet, men att detta ofta går ut över

tankeskärpan och tydligheten, så att poängen och sens-

moralen kan fördunklas eller helt försvinna. Nöjet do-

minerar över nyttan.

Birgit Stolt
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TEXTKOMMENTAR TILL GELLERTS FABLER

S. 128: Titelbild:

J.F. Martins titelgravyr till ou, ett porträtt av C.E Gel-

lert tecknat efter en vaxpoussering tillhörig Lars von

Engeström.

S. 129: Titelsida

Ou nederst på sidan: "STOCKHOLM, tryckt hos

AND. ZETTERBERG, 1793"

S. 130: TILL KONUNGEN... [Dedikationen och fö-

retalet]

"Hans Grifte-kärl i Floras gård ...": Afzelius har be-

handlat dedikationen och den påkostade utstyrseln

medelst två gravyrer av J.E Martin, den ena ett port-

rätt av Gellert (här på s. 128), där fabeldiktaren håller i

ett blad med Seneca-citatet "Vita fabula est", den and-

ra en symbolisk bild av hans gravvård (s. 106), tecknad

av L. Maszreliez (Afzelius 1959, s.32 o. 38f). Bellman

återkommer till gravvården i sitt företal: "Urnan, om-
gifven af de tre Gracerne...".

Ordförklaringar:

S. 131, r. 14, Tornen, volymen.

S. 133: Vinjetten

Ou pryds av 56 vinjetter efter 19 av de klichéer bok-
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tryckare Zetterberg förfogade över. Här har endast den

första och den sista återgivits.

N:o I, HJELTENOCHHANS LIFKNEKT

Förlagan är hämtad ur Gellert III, nr 166 (numrering-

en efter Scheibes utgåva sid VI—VIII): "Der Held und

der Reitknecht".

Metern har, som oftast, ändrats (jfr. inledningen).

Bellman har utjämnat originalets växlande radlängd

och indelat texten i jämna strofer.

Afzelius använder denna första fabel för att belysa

Bellmans attributteknik (1959, s. 76f; utförligt be-

handlad av dens. 1945): "blodigt (svärd)" och "bruten

(Länts)" är t.ex. tillägg mot originalet. Förlagan låter

ridknekten sakligt och beundrande konstatera sin her-

res förtjänster, att han "in sieben Schlachten stets gesie-

get" d.v.s. framgått segerrik ur sju fältslag. Bellmans

version ger ett helt annat intryck av krigets fasor. Som
Afzelius påpekat (1959, s. 70) är det genomgående för

Bellman att han ökar känsloladdningen. Denna text

ger många exempel. Även eremitens fråga lyder i origi-

nalet rätt abstrakt: Deswegen mufttet Ihr so vieles Blut

vergieften?", "Därför måste ni utgjuta så mycket blod?"

Detta "Deswegen" blir hos Bellman "mördande be-

svär", "all verldens plåga, med svält och päst, i blod

och låga" I Bellmans version blir poängen, dvs. antite-

sen mellan hjälten och den ringe betjänten, där betjän-

ten i slutraden värderas högst, något försvagad genom
att glansen kring hjälten redan från början har för-
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dunklats. Det hade inte behövts en "eremit" för att

ifrågasätta den.

Ordförklaringar:

R. 3, ban, bana. - r. 11, tjäll, hydda, enkel bostad. - r.

17, ej [...] mer ägt att göra inte haft mera [ärofullt] att

göra. - r. 20, röner, finner, når.

S. 134, r. 2, Slacktningar. Det är svårt att tänka sig att

Bellman inte känner till att det tyska originalets

"Schlachten" betyder fältslag rätt och slätt, så att här

skulle föreligga en felöversättning (s.k. "false friend").

Hans kunskaper i tyska är mycket goda och rena felö-

versättningar hör till undantagen. (Jfr. Inledningen och

nedan, N:o II, X och XLIX.) Mot bakgrund av hans

övriga förstärkning av krigets hemska realiteter är det

troligare att det föreligger en medveten omdiktning av

originalet - r. 4, näpplig, knappast. - r. 18, besvära, gå

ed på. - r. 20, värklig, förvisso.

S. 135: N:o II ÅKERHÖNAN OCHHÄMPLINGEN

Förlagan: Gellert III, nr 169: "Die Wachtel und der

Hänfling." Bellman har här bibehållit originalets vers-

form.

I denna dikt har Bellman missuppfattat förlagan på
ett par punkter, vilket Afzelius (1959, s. 46f.) tolkat

som att det lexikon han använt var Olof Linds tysk-

svenska ordbok (1749), som vilselett honom ifråga om
"jene Flur" ett öppet fält, som kan vara åker eller äng,

men som hos Bellman helt förvillande blir "hvar skog"

(s. 135, r. 9), och alldeles lämnat honom i sticket när
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det gäller "Vogelrute", ett limmat spö som använts för

att fånga småfåglar, där hämplingen fastnar. Bellman

tolkar även fällan som blir hämplingens öde som ett

nät: garn och ruta, där ruta vid den tiden kunde avse

maskan i ett nät. Stilistiskt blir det en hendiadys. Ef-

tersom hämplingen nu fastnar i samma nät över fältet

som han just varnat åkerhönan för, måste också hans

älskarinna finnas där (s. 136, rad 7). Hos Gellert sitter

hon i en bur. Hämplingen var på den tiden en vanlig

burfågel. "Översättaren har här ändrat själva handling-

en och därmed missat poängen. Detta hör till undan-

tagen", menar Afzelius (1959, s. 49). Dock finns po-

ängen Hur när[a] den säkra är sitt fall även i Bellmans

text. Tveksamt är emellertid, om det i rad 11: Ty af
Naturen jag som lyss" ("und ich, zu liistern von Natur")

verkligen rör sig om en "grov felöversättning", som Af-

zelius menar, eftersom i nästa strof: "Und wenn ich

noch so liistern wäre" samma ord översätts helt korrekt:

Ty om jag än så lysten var. Ordet kan i stället ha gett

uppslaget till ett nödrim, med tanke på att det som lu-

rade fågeln var de kärleksläten som hördes, vilket fram-

går ur de följande raderna. Det är således snarare en

parafras än ett fel.

Fåglarna representerar olika typer hos Gellert:

hämplingen är stolt och förnäm (Gellert r. 5: "Der

stolze Hänfling"), medan åkerhönan (die Wachtel) an-

ses som mera simpel. Gellert gisslar flitigt ståndsfördo-

mar och bördshögfärd. Denna aspekt försvinner vid

översättningen.

Ordförklaringar:

R. 3, snärd afvåda, som råkat fastna i ett fångstnät. - r.
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6, hvart dun beskåda, vid sin kamp att frigöra sig från

nätet hade hönans fjäderdräkt skadats. - r. 7, bär det

til, kommer det sig. - r. 8, står på språng, håller på att

gå förlorad. - r. 9, hvar skog, felöversättning av "jene

Flur" - denna åker, se ovan. - r. 11, jag som lyss, för-

modligen nödrim, se ovan. Förlagans text betyder: på
grund av min alltför lystna natur. Bellmans kan tolkas

som: "Jag som av naturen är känslig för locktoner". - r.

13, rå, råda. - r. 15, garn och ruta, hendiadys för "nät",

se ovan. - r. 17, grannelig, noggrant.

S. 136, r. 8, förnäm och hög, återspeglar hämplingens

högfärd (originalets "der stolze Hänfling"), liksom i

näst sista raden til börd och kall, som därtill har karak-

tären av nödrim.

S. 137: N:o III, FLUGAN

Förlagan: Gellert II, nr 104: "Die Fliege".

Hos Gellert är den inledande kommentaren, med
sin reverens till Aesopus och La Fontaine, samt den av-

slutande sensmoralen var och en på åtta rader och åt-

skiljda från själva fabeln. Denna är inte indelad i stro-

fer. Versmåttet växlar mellan fyr-, fem- och sexfotade

jamber. Bellman har utvidgat inledningen med fyra ra-

der samt delat in den övriga texten i nio strofer med
jämn uppbyggnad. Gränsen mellan fabeln och kom-
mentaren blir därigenom mindre tydlig.

Ordförklaringar:

R. 17, tjusning, originaltexten har ett tryckfel: 'tjust-

ning. - r. 21, [ädel] enfald, enkelhet. Originalets [Mit]
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edle[r] Einfalt är en återklang av "Edle Einfalt und stil-

le Gröfie", som 1755 präglats av den tyske arkeologen

Johann Winckelmann, grundare av den antika kon-

stens historia, för att karakterisera den grekiska måleri-

och bildhuggarkonstens väsen. Uttrycket kom att öva

stort inflytande på epokens konstuppfattning.

S. 138, r. 1, tida, ofta. - r. 2, skönjer, varseblir. - r. 11,

Där tusen trumpna anletsdrag..., en svårbegriplig över-

sättning av originalets "Ein halbes Dutzend ernste Zii-

ge / verfinsterten ihr Angesicht". Uttrycket motsvarar

vad man idag kallar "lägga sin panna i djupa veck" på
grund av tankemödan. - r. 16, vinkel, vrå.

S. 139, r. 8, nog, allmänt förstärkande: väl, synnerligen.

- mörk, gåtfull, svårbegriplig. - r. \5,jäfvar, förkastar.

- r. 22, grouppe, håla, ihålig sten. - Den lilla grouppe.

'Lilla tyder på att Bellman här missat en poäng och

tänker på stenen på s. 138, r. 10, som flugan sitter på,

och/ eller Niehen i strof 6 (s. 138, r. 24), som fö. sak-

nar förebild i originalet. Originalets "der grofie hohle

Stein, In welchem wir uns beid erblicken", den stora

ihåliga sten som vi befinner oss i, avser emellertid flu-

gans uppfattning av templet. - r. 24, spinner, ordlek

utan förebild hos Gellert: hittar på, spekulerar.

S. 140: N:o IV SPARVEN OCH SKATAN

Förlagan: Gellert III, nr 171: " Die Elster und der

Sperling." Berättelsen, som hos Gellert är indelad i två

delar med anslutande fyraradig sensmoral, har av Bell-

man delats in i sju strofer, med anslutande förmaning.



120 Kommentar

Ordförklaringar:

R. 12, späka, skickliga. - r. 14, blod, saft. - r. 19, sköt,

sköte, mitt.

S. 141 r. 2, Må [...]frittfa prata, vad [...] än säger. - r.

13, sent och tida, jämt och ständigt.

S. 142, r. 2, af de mörkblå drufuors råga..., samman-
hanget är här dunkelt. Meningen är att skatan tar med
sig en druvklase upp i trädet. - r. 7, skygden, den skyd-

dande platsen. - r. 9, näpplig, knappast. - r. 19, Ty,

mindre Ty, ju mindre [...] dess mera.

S. 143: N:o V DEN FATTIGA MANNEN OCH
LYCKAN

Förlagan: Gellert III, nr 158: "Der Arme und das

Gliick." Bellman har utvidgat originalets 18 rader till

28.

Afzelius anför denna text som exempel på att "Bell-

man ägnat ett kärleksfullare intresse åt mytologin" än

Gellert: Här har han ersatt den allegoriska Lyckan med
överguden Jofur (a.a., s. 82). Dock kallas även hos Gel-

lert lyckan för "die Gottheit". Bellman har endast satt

namn på denna. "Jofur" är i äldre svensk litteratur

namnet på Jupiter. För nutida läsare kan förhållandet

verka förvirrande. Allegori och mytologi vävs här sam-

man. Jofur besvarar bönen om Lyckans nåd i tredje

strofen, men när i sista strofen mannen uppmanas att

be till Lyckan {henne) om förstånd, är det inte längre

Jofur som talar utan fabelberättaren som utlägger tex-

tens sensmoral. Detta markeras hos Gellert genom ett
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nytt avsnitt, tydligt avgränsat genom tre stjärnor, men
förblir oklart hos Bellman, där läsaren kan lägga hela

avslutningen i Jofurs mun.

Ordförklaringar:

R. 5, Jofur, överguden, se ovan. - r. 9, grofi grävde. - r.

14, / gyldne låga, guldglänsande, typiskt exempel på
Bellmans förkärlek för ett maniererat uttryckssätt. Till

utbroderingarna utanför originalet hör också följande:

S. 144, r. 2, Lyckans kalla pol. Även den klarnande so-

len, töcknet och de bittra suckarna mot slutet utgör

Bellmans egna poetiska tillskott. - r. 6, pass på, låt bli.

S. 144: N:o VI, DEN ODÖDLIGEAUCTORN

Förlagan: Gellert I, nr 85: "Der unsterbliche Autor."

Denna Bellmantext följer originalet ganska troget.

Den enda förändringen i versformen som Bellman

gjort är en indelning av det inledande avsnittet i två

strofer och - med undantag av sista raden - en genom-

gående begränsning av radlängden till fyra jamber.

Ordförklaringar:

R. 1 1 , Folianter, böcker i folioformat.

S. 145, r. 5, Cathaloguen, förteckningen över hans

samlade verk; ou har tryckfel: 'Cathalogven. - r. 6,

Convolut, buntar av småskrifter. - r. 8, trejjerndels, tre-

fjärdedels. - r. 21, höfs, behövs, krävs.
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S. 146: No VII, DENRESANDE

Förlagan: Gellert I, nr 75: "Der Reisende." Overguden

Jofur (jfr. N:o V) heter hos Gellert "Zeus". Bellman har

övertagit formen oförändrad och följer originalet gans-

ka noga.

Ordförklaringar:

R. 3, fät, fötter. - r. 16, Hvars, tryckfel i ou: 'Hvarss'.

- hans hämd upprör, framkallar hans hädelser, svordo-

mar.

S. 147, r. 11, dig täckts benåda I Med, av nåd behagat

skänka dig. - r. 13, vällt, vållat.

S. 148: No VIII, VAGNS-HÄSTEN

Förlagan: Gellert II, nr 103: "Das Kutschpferd".

Bellman har här - mot förlagans (från La Fontaine

övertagna) jambiska form med växlande radlängd och

rimflätning och indelning i två stycken (berättelse och

kommentar) - genomgående alexandriner fördelade på

tre strofer. Texten är ett exempel på Gellerts avsky för

ståndsfördomar och strävan att höja medelklassens

självkänsla. Det är en av fa texter där moralläran upp-

tar långt större utrymme än fabeln. - Bellman följer

texten noga rad för rad med få tillägg.

Ordförklaringar:

R. 4, långhalsig, målande tillägg av Bellman för att visa

ansträngningen i dragandet. - r. 7, ök, dragare, arbets-
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häst. - undran, beundran. - r. 9, tråk, slit. - r. 11,

mägtar, orkar - r. 22, Tjäll, hydda, boning.

S. 149: N:o IX, FÖLEN

Förlagan: Gellert II nr 48: "Das Fullen". Bellman har

här följt förlagan mycket nära både till innehållet och

formen.

Ordförklaringar:

R. 6, klipparn, ridhästen. - r. 8, spårad, försedd med
sporrar. - r. 24, Ehvem, var och en. - r. 26, fragga,

fradga.

S. 150, r. 3, loddrad, löddrig, svettig.

S. 1 5 1 : N:o X, DET GODA BESÖKET

Förlagan: Gellert I, nr 78: "Der giitige Besuch".

Bellmans översättning är inte helt adekvat: "Giitig"

är inte detsamma som "gut" utan har en biklang av

nedlåtande välgörenhet. Det saknas emellertid ett helt

motsvarande svenskt ord. Närmast kommer väl "god-

hetsfullt". Även "Besuch" vållar problem, då det tyska

ordet också kan betyda "besökaren" i stället för besöket.

Gellerts rubrik kan således tolkas både som "Det god-

hetsfulla besöket" och som: "Den nedlåtande gästen".

Indelningen i två lika stora strofer är Bellmans. Gel-

lert har en sammanhängande berättande del, efter vil-

ken skaldens replik upptar två egna slutrader. De får

därigenom större vikt och pregnans.
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S. 152: N:oXIy DENNÖDSTÄLDE SKEPPAREN

Förlagan: Gellert I, nr 88: "Der arme Schiffer." Bell-

man följer texten med endast små avvikelser.

Ordförklaringar:

R. 5, försträck, lån. - gyllen, gulden. Tysk myntenhet

baserad på silvervärde. - r. 19, handskrift, kvitto el. lå-

neförbindelse.

S. 153, r. 15, falda händer, knäppta händer. - r. 23,

Gäld, skuld. - r. 25, täcks, behagar, önskar.

S. 154, r. 7, förär, ger.

S. 154: NoXII, ELMIRE OCH SELINDE

Förlagan: Gellert III, nr 150: "Elmire und Selinde".

Hos Bellman, men inte hos Gellert, är slut-e:et i Elmi-

re stumt.

Detta stoff har inspirerat Bellman till att brodera ut

originalets strama framställning (544 ord mot 356 enl.

Afzelius) genom målande detaljer och livligare dialog.

Afzelius väljer den som exempel för att illustrera "inte

bara två skilda författartemperament utan också två

tidsstilar" (1959, s. 51-55). Gellerts abstrakta och klas-

sicistiska form kontrasterar starkt mot Bellmans kon-

kreta, färgrika framställning i rokokostil. Färjkarlens

tilltal till flickorna är helt bellmanskt i tonen: mina

små, Min sköna etc. Selindes beskrivning av sin kärlek

(strof 6 o. följande) är en mycket fri om- och tilldikt-

ning i Bellmansstil.

De kransar texten talar om är hos Gellert entydigt
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attribuerade till flickornas status som oskulder, "Jung-

fernkranz": "Mit ihren Kränzen in den Haaren,

erschienen einst [...] Zwo Jungfern [...]". De är sanno-

likt tänkta som myrtenkransar. Men hos Bellman har

de blivit en del av deras gravutstyrsel: de är av liljor,

vilka hos Bellman ofta symboliserar döden. Bellman

har också klätt flickorna i svart och vitt, sorgens färger.

Därmed försvinner poängen i slutet: vem av båda "sin

krans med äran bär", dvs. ännu är oskuld, kan inte gär-

na förknippas med sorgens liljekrans. Det syns tydligt

att detta stoff tilltalat och inspirerat Bellman. Någon
sensmoral är svår att upptäcka.

Ordförklaringar:

R. 15-16, Lilljors prål ... och krantsar, praktfulla lilje-

kransar (hendiadys). Jfr. Inledningen och kommenta-
ren ovan. - r. 20, Vår Gubbe: 'gubbe', liksom 'gumma,

hade på Bellmans tid inte samma nedlåtande konnota-

tion som idag utan betydde rätt och slätt "den gam-

le/a".De behövde inte ens vara särskilt gamla enligt da-

gens sätt att se. Båda orden kunde användas i tilltal.

Attributet Vår är exempel på Bellmans personliga stil.

Originalet har sakligt "Der Schiffer".

S. 155, r. 11, tör, törs. — r.17, höfs, behövs.

S. 156, r. 6, Facklan, kärlekens attribut, liksom åran

var Karons; båda saknas i originalet. - r. 8, dess, kärle-

kens. - r. 12, [lyst av] blixt och lågor, med ljungande

blick. - r. 17, hos oss at tala, oss emellan.

S. 158, r. 1, svarte, svarade. - sku, skall. - r. 7, hemsk,

förskräckt, upprörd.
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S. 158: N o XIII LÄRKAN OCHNÄKTERGALEN

Förlagan: Gellert III, nr 167: "Die Lerche und die

Nachtigall".

Texten är en av de få där Bellman missuppfattat

handlingen. Hos Gellert är det lärkan som söker att

härma kanariefågeln, medan hos Bellman fåglarna här-

mar varandra. Det är därför något oklart vem näkter-

galen tilltalar, när hon nämner ett ljuvligt delat eko, ett

tillägg av Bellman. Föremålet för kritiken är hos Gel-

lert enbart lärkan, som i den moraliserande utläggning-

en liknas vid en författare som mot sina naturliga anlag

vill härma framgångsrika konkurrenter.

Ordförklaringar:

R. 14, slag, drill. - r. 17, brytning, drill.

S. 159, r. 3, nog elak, mycket illa. Med vår Fogel avses

här lärkan. - r. 14, läckra, kräsna. - r. 21, Anskönt,

fastän.

S. 160: No XTV, POLYHISTOREN

Förlagan: Gellert II, nr 147: "Der Polyhistor".

Efter ståndshögfärden är lärdomshögfärd en av Gel-

lerts främsta måltavlor. Bellman har till synes främst

inspirerats av att det - som i "Elmire och Selinde" - är

en scen med hans favorit Karon. Gellert nämner en-

bart skådeplatsen: floden, och båten: "jener Fluf?",

"Charons Kahn". Bellman målar upp den i dramatiska,

dynamiska bilder. "I tolkningen (eller omtolkningen)

förs pennan alldeles uppenbart av författaren till Se
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svarta böljans hvita drägg och Charon i luren tutar",

skriver Afzelius (1959, s. 82). Alla visuella detaljer är

Bellmans. Även polyhistorn, hos Gellert enbart en re-

presentant för sin klass, förvandlas hos Bellman till en

konkret individ, iklädd damasker; att han vördats av

skolorna ("Fur den die Schulen Ehrfurcht hatten") blir

i stället en konkret beskrivning av att han mörbultat

skolpojkars rygg utan att bry sig om gråt. Därigenom

försvagas textens karaktär av fabel med allmängiltighet.

Som i N:o XII får åskådligt berättande dominera det

abstrakta innehållet.

Ordförklaringar:

R. 13, min kosa öfuerlåten, stå över denna roddtur.

Tanken är att Karon lagt ut från stranden med sin fulla

båt. - r. 20, folianter, böcker i stort (folio-) format.

S. 161, r. 3, slikt, dylikt. - r. 15, gälde, ekade. - r. 20,

längsen, för länge sen. - detta pack är en förstärkning av

Gellerts neutrala "Leute eurer Art", folk som ni.

S. 162: N:o XV HOSPITALET

Förlagan: Gellert II, nr 125 : "Das Hospital".

Bellman följer här originalet noga, med undantag av

att han som vanligt utjämnat versraderna som hos Gel-

lert växlar i längd. Några få konkreta tillägg kommer

på Bellmans konto: att mannen var ett litet gryn (s.

163, r. 4), släpet i kalk och damm (s. 163, r. 16).

Ordförklaringar:

R. 3, Elmire, hos Bellman är det sista e:et i "Elmire"
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stumt (icke så hos Gellert). Den Elmire det här talas

om är givetvis inte identisk med den i N:o XII. — r. 9,

Ty, därför. - r. 23, Framlefuat fromma, framlevat som
fromma. - r. 24, spordes, förmäldes, erfors. — r. 25, vil-

kor. Ou har tryckfelet 'villor'. - r. 26, gumman, på Bell-

mans tid liksom gubbe utan negativa, nedlåtande kon-

notationer; här närmast 'den gamla damen'. (Jfr. ovan

N:o XII.)

S. 163, r. 12, Hant, hann. - r. 20, Hvar an, varandra.

S. 164, r. 7, vilda rörelser, vredesutbrott. - r. 20, Hin

männer tro!, ung. "fan må tro männen". Gellert: "Der

Henker [ bödeln] mag den Männern trauen", är något

mindre grovt. - r. 23, spak, fridsam, saktmodig.

S. 165, r. 22, rart, sällsynt

S. 166: N.oXW, BIETOCHHÖNAN

Förlagan: Gellert I, nr 73: "Die Biene und die Henne."

Alexandrinerna i det inledande och det avslutande

stycket är Bellmans.

Översättningen följer originalet mycket nära men
överträffar det ifråga om dialogens livlighet och kon-

kretion i känslofärgen; Lilla du, en förtrolig timma, min

vän etc.

Ordförklaringar:

R. 13, primma, skrävla, skryta. - r. 22, sörp och sila,

sörplande och silande, ett allittererande och målande

textbidrag av Bellman. - r. 24, rickta, berika.

S. 167, r. 1, Halt!, sluta, - gäckas, retas, tala försmäd-

ligt. - r. 5, anskri, högt skrikande. - r. 17, plär, plägar,
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brukar. - r. 20, vax och kaka, vaxkaka, honungskaka

(hendiadys) .
- r. 2\, för annat alt, före allt annat. - r.

27, betinga, komma överens om ett villkor.

S. 168, r. 1, gäck, inbilsk narr. - r. 6, jäfvar, vederläg-

ger, motbevisar.

S. 168: N. oXVII, DENDANSANDEBJÖRN

Förlagan: Gellert I, nr 45: "Der Tanzbär".

Bellmans översättning håller sig nära originalet. Till-

lägg är några beskrivande ord som också tjänstgör som
rimord och radutfyllnad: s. 168 r. 18: tassande och feta-,

- s. 169, r. 7: i diken, ljung och gräs. Även det familjära

Nalle har Bellman till upphovsman.

Ordförklaringar:

R. 19, fägnsamt, glad, förnöjt. - r. 22, Petz, ou har

tryckfel: 'Pets'.

S. 169, r. 6, Polonaise, ou har tryckfel: 'Polonoise. Po-

lonäsen var en mycket omtyckt dans på 1700-talet. - r.

7, halt, anhalt, väl tänkt som åskådande publik. - r.

14, Capriol, luftsprång, krumsprång.

S. 170: N o XVIII, DENFATTIGA GUBBEN

Förlagan: Gellert II, nr 105: "Der arme Greis".

Bellman följer förlagan nära med undantag av be-

skrivande utvidgningar som dels tjänar rimmet, dels

gör texten mera åskådlig. Att tredalersstycket är blankt

(s.170, r. 5), att den rike en skurk med nidingshjärta,



130 Kommentar

som spottade (s. 171, r.13) är exempel på Bellmans ut-

broderande av texten.

Ordförklaringar:

R. 17, skönt, änskönt, fastän. - r 23,fyrk, småslant.

S. 171, r. 10, svimla, vingla, stappla och sjunka (Gel-

lert: "taumelnd sinken"). - r. 18, ärnade aflåta, hade

för avsikt att avyttra. - r. 20, enfaldighet, utan negativ

bibetydelse: enkelhet. - r. 28, glam, förtroligt samtal,

småprat.

S. 172, r. 3, betagen, gripen, rörd.

S. 173: N:oXIX, DENBLINDA OCHDENLAME

Förlagan: Gellert I, nr 58: "Der Blinde und der Lah-

me". "Lahm" motsvaras på svenska av "halt". Bellman

använder det svenska ordet i samma betydelse som dess

tyska homonym.
En felläsning finns troligen i rad 3, där Bellman kan

ha läst "jeder" (båda) för "jener", den förre, dvs. den

blinde som ju inte kunde se den andres handikapp när

han hoppades på hans stöd. Den lames rop: Hur!..., i

andra strofen är svaret på denna förhoppning. Över-

sättningen ligger annars nära originalet, även till for-

men.

Ordförklaring:

R. 18, särslildt, åtskilda. - r. 22, samdrägtighet, samför-

stånd, endräkt, harmonisk gemenskap.
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S. 174: N:o XX, SPINDELN

Förlagan: Gellert I, nr 72: "Die Spinne". Texten är ett

exempel på Gellerts gisslande av lärdomshögfärd.

Bellman följer texten nära och skickligt och utbro-

derar scenen med små detaljer: att spindeln är högbent,

silkesmasken blyg, att pedanten vistas i grälets vrår [...]

längst över hakan dammig - medan han hos Gellert

blott är nedgrävd upp till skägget bland sina egna

böcker. Att inte gagna världen utmålas dynamisk som
att inte tända sitt vackra bloss för den: idel målande de-

taljer som skänker framställningen liv utöver origina-

let.

Ordförklaringar:

R. 16, dråplig, märkvärdig, betydelsefull.

S. 175, r. 2, ro, nöje, glädje. - r. 8, svatsande, svassande,

skrytande. - r. 16, tråk, slit.

S. 176: No XXI, DET GODA RÅDET

Förlagan: Gellert I, nr 94: "Der gute Rat". Gellerts text

står i en lång medeltida (munk) tradition om att det

lyckliga äktenskapet är en fiktion. Jfr. också nästa

stycke.

Det blotta omnämnandet av kvinnlig fägring: "ein

schön Gesicht", har inspirerat Bellman till utbrode-

ringar i hela fyra rader i tredje strofen, där han - som
Afzelius visat (1959, s. 79) - delvis ordagrant lånar

från en tidigare dikt, en äkta Bellmansk beskrivning:
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en Nymph från Cyperns strand,... Här är det inte fråga

om översättning utan om omdiktning.

Ordförklaringar:

R. 16, för, kan; jfr torde'. - r. 17, ro, nöje. - r. 18, Hy-

men, äktenskapets gud, utan förebild i originalet. Hy-

mens käpp och krycka, anspelning på bröllopsseden att

skänka brudparet en käpp och en krycka i miniatyr.

Jfr. Afzelius 1959, 79f.

S. 178: N.oXXII, DETLYCKLIGAÄKTENSKAPET

Förlagan: Gellert II, nr 101: "Die gliickliche Ehe".

Sensmoralen i denna berättelse är densamma som i

den föregående.

Översättningen följer originalet föga inspirerat. I

andra strofen har Bellman missat en stilfiness (chiasm):

i originalet växlar ordningsföljden "hon - han // han -

hon"; skulle Bellman följt denna (mera jämlika!) ord-

följd, skulle rad 11 på s. 178 haft lydelsen 'Hvad han

skydde, hon försköt.' Egenartat nog gör även Denisson

samma miss (s. 80). Båda översättarna antyder därige-

nom att det är enbart kvinnans vilja som styr i "det

lyckliga äktenskapet", medan mannen är följsam.

Ordförklaringar:

S. 179, r. 3, fri förtal, fri från förtal. - r. 9, dickt, mot-

svarar originalets "Fabeln", i betydelsen " påhittat,

osant". (Jfr. "Lögn och förbannad dikt".) Denna bety-

delse av "dikt" dominerade under senare hälften av
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1700-talet och ledde till att ordet i sin ursprungliga be-

tydelse ofta ersattes med 'poem'.

S. 179: N:o XXIII, SJELFMORDET

Förlagan: Gellert I, nr 56, "Der Selbstmord".

Liksom i det föregående stycket består poängen i

överraskningsmomentet i slutraden, där ironin retro-

spektivt kastar ett löjets skimmer över känslosamheten

i berättelsen. Bellman följer originalet noga och skick-

ligt.

Ordförklaring:

R. 13, tör, kan.

S. 180: N:o XXIV OCKRAREN EIIER PROCEN-
TAREN

Förlagan: Gellert II, nr 114: "Der Wucherer".

Bellman översätter relativt troget. Utbroderingar av

beskrivande slag (t. ex. kalk och grus) kan ha framkal-

lats av behovet av rimord.

Ordförklaringar:

R. 16, Grefligt stor, stor som passande en greve.

S. 181, r. 5, blödigt, vekt. - r. 14, uslas, utfattigas. -

ångst. Ou har tryckfelet 'ängst'. - r. 16, klyftig skalk,

kvick skämtare, skälm.

S. 182, r. 2, inrycka, flytta in. - r. 15, bröd, livets nöd-

torft.
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S. 182: N:o XXV, RÄTTEGÅNGEN

Förlagan: Gellert I, nr 60: "Der ProzeE".

De tyska namnen Kunz och Glimpf är typiserande

och talande egennamn: "Hinz und Kunz" betecknar

'alla möjliga vanliga människor. Motsvarigheten i da-

gens svenska är närmast "Svensson". 'Glimpf i frasen

"Mit Fug und Glimpf" betyder "med fog och rätt".

Dessa konnotationer går givetvis förlorade i Bellmans

översättning. Översättningen är också något oklar ifrå-

ga om replikväxlingen: andra strofen låter som en per-

sons protest, medan den i originalet är gräl mellan två:

Kunz inleder med tre rader, grannen säger emot, varef-

ter Kunz återtar initiativet. I Bellmans version får läsa-

ren intrycket att tvisten inleds av grannen.

Bellman översätter rätt nära texten men gör ett

märkligt tillägg i första strofen: raderna 7 och 8: med
hand i sida, I Håll ditt förtryck ett intet värdt. Gellert

gisslar processande om äganderätt som enbart gynnar

advokaterna och utarmar klienterna. Det vill synas

som om Bellman undantar processer mot orättfärdigt

förtryck från denna kritik!

Översättningen innehåller också en mycket bell-

mansk beskrivning av hästen, s. 184, r. 20: Med krum-

mad hals och blixtrad sko. Afzelius (1959, 84f.) har på-

pekat hur gärna och inträngande Bellman skildrar just

hästar.

Ordförklaringar:

R. 13, med hand i sida, tecken på förakt, trots e.d. - r.

\6,fyrk, småslant, spottstyver.

S. 183, r. 3, Långt förr..., Långt före 30-åriga kriget. -
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r. 5> irrar, misstar er. - r. 7, ren och gräs, (hendiadys)

den gräsbevuxna rågången. - mig ägnar, anstår mig att.

- r. 12, hatten hörnadpå ett öra, hatten på sned; skall

liksom föregående rads brutna ord markera Kuns' upp-

rördhet. - r. 14, Förrfly mitt tjäll med eld i knuten, förr

må min bostad brinna upp. - r. 19, hastar, i ou med
tryckfelet 'hostar. - r. 23, Glimph i spärrad sträckning,

Glimph som rider i sporrsträck.

S. 184, r. 11, mig höra täckes, behagar höra på mig. - r.

12, ett mål till, föremålet för, orsaken till. - r. 16, öfuer-

väga, bestrida. - r. 18, kappar, rymdmått om c:a 4,5 li-

ter.

S. 185, r. 3, Slikt, sådant. - er [jurist], tryckfel för en ?

- r. 6, vänt mig tappa. Förlagans innebörd är här tror

mig ha förlorat', och detta är ett av Bellmans fåtaliga

översättningsfel. Ty. 'wähnen' med betydelsen 'mena

sig', 'tro sig' har för Bellman varit en "false fiend" till

sv. Vänja (ty, 'gewöhnen'). - r. 11, af löften slaf slav

under sina löften, ovillkorligen förpliktad att hålla sina

löften. - r. 14, ris, 500 ark. - r. 21, slätt, slät, svag. Som

på följande rad syftar på Kuns. - r. 26, förtal, klander.

- r. 27, i förlagan står "Glimph muntrar upp sin

Det är något oklart varför Bellman här låter berättar-

rösten bryta in med uppmaning till advokaten. I nästa

strof är det i alla fall Glimph som talar. - Principal, kli-

ent.

S. 186, r. 1, ortfrån ort, instans för instans. - r. 5, gäld,

skuld.
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S. 187: NioXXVI, DEN UNGE TRÖSKAREN

Förlagan: Gellert II, nr 100: "Der junge Drescher".

Strofindelningen är Bellmans. Innehållsmässigt föl-

jer översättningen förlagan tämligen noga. I stället för

ståndshögfärden är det här ståndsavunden som gisslas.

Ordförklaringar:

R. 20, Dig höfdes, du borde. - r. 25, hugnas, glädjas.

S. 188, r. 6, Inspectorfens], uttalas hos Bellman med
tonvikt på sista stavelsen. Hos Gellert står Schulze,

borgmästare. - r. 13, mägtar, kan. - r. 23-24, Ty fost-

rad'..., Ty de sköna är sig lika oavsett om de fostrats på
en bondgård eller i ett palats.

S. 189, r. 8, nändes, tordes. - r. 26, Districtet at bevaka,

att se till att bli insatt i ämbetet efter sin svärfar. - r.

27, en ferndels stund, en kvart. 'Stund' i betydelsen

'timme' hör äldre nysvenska till, 1793 var det föråldrat

språkbruk. De följande raderna skildrar Hans' upp-

hetsning efter att ha blivit insatt i ämbetet.

S. 190, r. 1, kläckte, spratt till. - r. 21, önskans föremål,

hans hedersamma samhällsställning, föremålet för hans

önskan.

S. 191, r. 2, hemsk, bestört. - r. 20, roten, området som
skulle bekosta en soldat (jfr. knecktarna, r. 14); också:

domsaga. - r. 24, Begrina, hånflina åt. - r. 27, gäck,

narr.

S. 192, r. 7, band, ordensband. - r. 10, tråka, släpa sig

fram.
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S. 193: No XXVII, BEATA ELLER DENANDÄKTI-
GA FRUN

Förlagan: Gellert I, nr 57: "Die Betschwester", efter in-

nehållet i Gellerts egen komedi med detta namn.Tex-

ten innehåller emellertid inte mycket av komiska po-

änger utan är alltigenom ironisk i sin kritik av sniken-

het och hyckleri.

Bellman följer texten tämligen troget.

Ordförklaringar:

R. 4, mine, (med stumt e): min, uppsyn. - r. 15, än-

skönt, fastän. - längsen, för länge sen. - rof, byte. - r.

16, rika räntor röfvat, givit lån mot ockerränta. - r. 18,

klagan och behov, klagan över brist. - r. 19, blödighet,

vekhet.

S. 194, r. 8, näns, vågar. - r. 9, tåre-penning, uttrycks-

full Bellman-skapelse utan förebild hos Gellert: pen-

ning förvärvad med hjälp av dina tårar. - r. 14, Guds-

lån, bröd, smula.

S. 195, r. 2, Skärf, småslant. - vis, visa. - r. 3, Caution,

garantisumma. - r. 7, i dina fät, i dina spår, bakom
dig. - r. 10, på lock och kista, på kistlocket (hendiadys).

- r. 15, sista, yttersta, dödsstund.

S. 196, r. 4, lastarenom, åt baktalarna (jfr. ty. "Läste-

rer"). - r. 12, fyllest, till fyllest. - r. 14, skuggvärk,

skuggspel, sken.

S. 197: N.oXXVIIl KORTHUSET

Förlagan: Gellert I, nr 69: "Das Kartenhaus".
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Bellman följer förlagan med små utbroderingar men
har en krångligare syntax."Om Gellerts syntax är klar

och knapp, så kan Bellmans ofta vara invecklad och

svårtolkad", påpekar Afzelius, och citerar bl. a. s. 198, r.

6: "Vid barnets tvång i blod och leder" som "typisk för

den maniererade retoriska stilen" (1959, s. 80). "Nå-

gon gång vågar man sig inte ens på en "översättning".

Samma sak gäller för femte strofens "Bäst blodets ångst

förifrad rår". Mycket bellmansk är andra strofens in-

ledning, där likheten med Bellmans egen vaggvisa till

sonen Carl (1787) är påfallande (jfr. Afzelius, s. 90).

Ordförklaringar:

R. 12, L'ombre bordet, spelbordet. - r. 16, små ängs-

ligt, smått ängsligt. - r. 18, prackt och våda, bräckliga

skönhet (hendiadys). - r. 19, blodets ångst förifrad rår,

se kommentaren ovan. Meningen torde vara: barnet

bygger med både iver och ängslan. Gellerts motsvarig-

het lyder: "Die Sehnsucht muft den Schmerz besie-

gen .

S. 198, r. 5, oförbytt, likadant, oförändrat. - r. 6, se

kommentaren ovan. Raden tycks syfta på barnets otå-

lighet. Det är en mycket fri och bellmansk återgivning

av Gellerts enkla "Das Kind hört auf, sich zu erfreun",

som helt enkelt nämner det kända faktum att barn

tröttnar fort. - r. 12, tingen [...] yrka, krav på omväx-

ling gäller även tingen. - r. 15, feltes, saknades, brast.

S. 199: N.oXXIX, ENKAN

Förlagan: Gellert III, nr 177: "Die Wittwe. Ein Mär-
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chen". Genom den ovanliga genrebeteckningen anges

inte att innehållet är mera fantastisk utan att denna

text, i motsats till övriga, saknar sensmoral. Den är ett

godmodigt raljerande med kvinnlig fåfänga.

Beteckningen "en saga" har inte återgivits av Bell-

man, som däremot genom stilmedel kraftigt förstärker

det satiriska löjet. Översättningen bär en tydlig prägel

av att detta stoff passar och inspirerar Bellman. Den är

rik på målande utbroderingar. Av tre allmänna rader

om änkans sorg hos Gellert blir tio hos Bellman (s.

199, r. 12-22). Löjet förstärks påtagligt och satiren blir

grövre i Bellmans text genom bildbeskrivningen: Hos
Gellert är träbelätet skickligt gjort, i naturlig storlek

och mycket likt maken. De enda beskrivande detaljer-

na läsaren får är att denne är leende och med putande

mun - det sista det enda (svagt) negativa draget. Hos
Bellman blir träfiguren en ful och löjlig narr, "med
dess sneda käft till öronen upvriden", ett fult och

klumpigt trästycke. Därigenom dras ett löjets skimmer

över Dorindes häftiga sorg, som annars skulle ha varit

ägnad att väcka medlidande. Samtidigt går något av sa-

tirens udd mot den kvinnliga trohetens flyktighet för-

lorad: läsaren blir böjd att instämma i vad som sägs på

s. 202, r. 7: att det efter många veckors tårefull in-

stängdhet blir tid att gå ifrån denna fula bild.

Pigan är namnlös hos Gellert. Genom att ge henne

ett typiskt tyskt namn: "Lieschen", lokaliserar Bellman

texten tydligt i Tyskland.

Ordförklaringar:

S. 200, r. 2, ganska, mycket. - r. 3, snällt, snabbt.- r.

12, plär, brukar. - båda, uppbåda, framkalla. - r. 16,
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mine, (med stumt e) ansiktsuttryck. - r. 24, inneslöt

[...] vid dörrens glänt sä sakta, en av Bellmans svåröver-

satta "vid"- konstruktioner: man får tänka sig att hon

så länge hon levde instängt endast gläntade sakta på
dörren.

S. 201, r. 2, försport, hört. - r. 17, förfall, förhinder. - r.

20, ärindra sig, erinra sig, kom ihåg. - r. 26, fålda,

knäppta.

S. 202, r. 2, lystnat, lyssnat. - r. 3, / flor och fållar

spänd, klädd i sin änkedräkt med sorgflor och veck, ett

typiskt Bellmanskt texttillägg. - r. 7, tycks tid en

gång..., det tycks vara på tiden att någon gång... - r.

21, må göra, låt gå.

S. 203: N:o XXX, DENÄDELMODIGA RÖVAREN

Förlagan: Gellert III, nr 156: "Der grofimiitige Räu-

ber".

Bellman har här svårt att få läsaren att förstå var de

tio pund som överlämnas kommer ifrån. I Gellerts text

säger mannen glatt: "Titta här vad jag hittade på vä-

gen, mer än tio pund! Det är väl ni som tappat dem?"

Ordförklaringar:

R. 5, hemsk, förskräckt.

S. 204, r. 5, röner, erfar. - Skälm, skurk.

S. 204: N:o XXXI, DEN SJUKA FRUN

Förlagan: Gellert I, nr 93: "Die kranke Frau".

Bellman översätter tämligen troget, med undantag
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av en typisk utbrodering: sjukdom och död hör till

hans specialitet. Särskilt sista strofen s. 206 visar hur

detta ämne inspirerar honom ("det självständigaste

stycket i Bellmans översättning", Afzelius 1959, s. 88).

Han inför Karon "med sträckta årar", och han tycks ha

glömt att sjukdomen blott är inbillad.

Också beskrivningen av klänningen som skräddaren

kommer med och som blir anledningen till Sulpitias

tillfrisknande är helt Bellmans. "Översättaren har av

ett par knappa antydningar, ja, nästan ingenting, gjort

en förtjusande Lafrensen-gouache", menar Afzelius

(a.a., s. 58).

Ordförklaringar:

R. 16, Gubbe, se kommentar till N:o XII. Mannen i

Gellerts text är inte gammal. - r. 17, ganska, mycket.

S. 205, r. 1, hemsk, förskräckt, bestört. - r. 3, kläcka,

spritta till. - r. 14, Esculap, läkare. - r. 23, igen, tillba-

ka. - r. 24, De tecken..., De symptom som unga fruar

som oftast klagar över. - r. 26, post [...] brutit, besked

[...] mottagit (som ett brev på posten). - r. 27, Decoc-

ten, medicinen.

S. 206, r. 2, Paulun, sparlakanssäng, säng med balda-

kin. - r. 5, pjunka, bära tungt, tyngas. - r. 7 o. 8, pass

på, sluta (med). - r. 17, spor, spörjer, frågar. - r. 18,

grillerfulla, fxxll av tokiga idéer. - r. 21fif, se kommenta-
ren ovan. - r. 22, dun och blommor, ett blommigt dun-

täcke (hendiadys). - r. 23, dävna, slaka.

S. 207, r. 1, höll, stannade utanför. - r. 3, Negligée,

morgonrock. - r. 7, behaglig, passande. - r. 8, döds-ha-

bit, likklänning, svepning. - r. 25, snällt, snabbt.

S. 208, r. 2, näpplig, knappast.
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S. 209: No XXXII, MOTSÄGELSEANDAN

Förlagan: Gellert I, nr 66: "Die Widersprecherin".

Gellert får en poäng i texten genom att leka med
färgorden: berättaren beskriver fisken som "ein gruner

Hecht", en grön d.v.s. färsk gädda. Då fjällen blånar

när fisken sjuds är tanken således att fisken ej är till-

räckligt kokt och mannen alltså har fog för sitt påpe-

kande. Hustrun säger emot och påstår att gäddan är

"gar zu blau", m.a.o. alltför mycket kokt. Hos Bellman

finns däremot ingenting att anmärka på tillagningen:

en skön kokt gädda, av utvald smak. Det blir då svårt att

förstå vad mannen menar. Han kan mycket väl uppfat-

tas som kritiklysten och Ismene därmed något ursäktad

för sin protest, vilket knappast har varit textens inten-

tion. Den groteska beskrivningen av hennes vrede, vil-

ken Bellman väl tagit vara på, gör emellertid tendensen

klar.

Ordförklaringar:

R. 3, Ismene, slut-e:et är stumt hos Bellman (inte hos

Gellert). - artig, förträfflig. - r. 4, At yrka sådan sats,

att försvara sådana påståenden. - r. 9, slikt, sådant, - r.

11, en Nymph min sköna kalla, i förlagan enkelt: att

kalla mången rätt ful kvinna för vacker (vilket ännu

ingen sagt emot). Då en nymf ansågs skön och förfö-

risk, och den tilltalade hos Bellman också omnämns
som min sköna, utan antydan om faktisk fulhet, blir

det inte lika klart varför kvinnan skulle protestera.

S. 210, r. 3, ej nog blå, se kommentaren ovan. blå, ge-

nomkokt. - r. 7 ,
peka, anmärka. - r. 13, näsbrusk, mås-

te här avse den köttiga flik som hänger ner från kalko-
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nens näbb, s.k. snodd; brusk (brosk) kan betyda en blå-

nande böld t. ex. efter ett slag. Måhända var Bellman

inte helt säker på fågelns utseende. - r. 16, knäppning,

dallring. - r. I9,fragg, fradga. - r. 26, nattyg, nattmös-

sa.

S. 211, r. 5, Gubben, se ordförklaring till N:o XII. - r.

8, halfua, halvslutna. - r. 15, spor, förmärktes. - r. I6f,

brända hår [...] troll-skott, sättet att medelst luktsalter

uppväcka kvinnor från svimning var allmänt på Bell-

mans tid. Då bränt hår luktar särskilt illa kallas det här

trollskott.

S. 212, r. 2, blifua, förbli.

S. 212: N:o XXXIII, DEN FATTIGA MANNEN
OCHDENRIKA

Förlagan: Gellert I, nr 79: Der Arme und Reiche".

Gellerts artikelbruk gör klart att det är samma person

det rör sig om, vilket inte framgår lika klart av den

svenska översättningen.

Bellman genomför alexandrinen mot förlagan och

livar upp texten med några beskrivande detaljer men
följer den i övrigt tämligen nära. Ett lyckat tillägg är

Bellmans slutaccent: att huvudpersonen känner sig

"befläckad" av smickret.

Ordförklaringar:

R. 8, Gildstu-klädd, så skuldsatt att det syntes på hans

fattigmanskläder. Gildstu, gäldstugan, bysättningshäk-

te. - r. 11, Hälst, eftersom. - Gäldenärer, fordringsäga-

re. Ordet hade på 1700-talet såväl denna betydelse
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som den nuvarande (låntagare). - r. 17, blödigt, skumt,

svagt.

S. 213 r. 4 torstig, törstig. - Smek, namnet har hittats

på av Bellman.

S. 214: No XXXIV HÄSTEN OCHÅSNAN

Förlagan: Gellert II, nr 132: "Das Pferd und der Esel".

Gellert, som annars ogillar ståndshögfärd, kritiserar

här orättmätig kritik. Hästen är i originalet stolt över

sig och sin ryttare; dess enda fel är att den i överdriven

ambition en gång snävar. Åsnan är lat, vilket förtydli-

gar Gellerts textintention men inte återges av Bellman.

I första strofen hittar Bellman däremot på ett helt nytt

innehåll: att ryttaren är en plåga, som hästen vill kasta

av, något den tydligen en gång lyckas med. Tendensen

i Bellmans översättning blir därigenom svår att genom-

skåda.

De korta raderna med trefotade jamber och strofin-

delningen är helt Bellmans. Förlagan har den vanliga

växlingen mellan långa och korta rader.

Ordförklaringar:

R. 5, bröstad, stolt. - r. 7, Men bäst..., men när han

som bäst skulle. - r. 8, återhöll, tyglade.

S. 215: N:o XXXV, DEN TJENSTSÖKANDE YNG-
LINGEN

Förlagan: Gellert II, nr 121: "Der Candidat". Med un-
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dantag av radutjämningen och en beskrivande utvidg-

ning i första strofen följer Bellman förlagan noga.

Ordförklaringar:

R. 8, fans, befanns. -12, skull, skulle. - r. 14, denna

hedersman, syftar på första strofens en mägtig man. — r.

15, Suplique, ansökan. - r. 16, fromt, vänligt. - vid dör-

rens skymt på glänt, typisk bellmansk formulering: re-

dan när han skymtade i dörröppningen. - r. 23, hans

insigt rätt att väga, att väl avväga sitt omdöme. - r. 24,

efterdöme, förebild, mönster.

S. 216, r. 4, skjört, rock försedd med skört. - r. 5, Gub-

ben, se ordförklaring till N:o XII.

S. 216: No XXXVI, TIGGAREN

Förlagan: Gellert I, nr 61: "Der Bettler".

Bellmans självständighet och fantasi visas i andra

strofens beskrivande detaljer, där Gellert blott har: "Ich

weiE, mein Flehn wird Sie bewegen" (Jag vet, min bön

skall röra er).

Ordförklaringar:

R. 14, betinga, utbe.

S. 217, r. 1, förlåter, förlitar. - r. 12, billighet, rättvisa.

S. 218: No XXXVII, FIUGANS OCH MYGGANS
DÖD

Förlagan: Gellert II, nr 115: "Der Tod der Fliege und
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der Miicke".

Denna text har inte inspirerat Bellman till några ut-

vikningar. Han övertar även versmåttet och håller sig

nära förlagan.

S. 219: No XXXVIII, MÄLAREN

Förlagan: Gellert I, nr 96: "Der Maler".

Bellman har antingen missförstått eller omtolkat

näst sista strofen. Hos Gellert vänder sig målaren efter

fjäskarens ord till "den Kenner", kännaren - dvs. den

första, kunniga och kritiska besökaren som bevittnat

fjäskarens ord - och säger förkrossad (kläglich): "Nu är

jag överbevisad. Ni dömde rätt." När "den Kenner"

blir den kännaren hos Bellman, är det emellertid den

andra besökaren, fjäskaren, han vänder sig till med sitt

ironiska tack, under det att den verklige kännaren

tycks ha lämnat scenen. Sensmoralen blir densamma i

båda fallen och understryks dessutom i slutraderna.

Ordförklaringar:

R. 18, Dock fåfängt Det var förgäves att försöka

övertyga målaren.

S. 220, r. 2, flått, förlägen, bestört.

S. 220: N:o XXXIX, DE BEGGE FLICKORNA

Förlagan: Gellert I, nr 95: "Die beiden Mädchen". Te-

sen som Gellert redan drivit i "Målaren", att det natur-

liga är vackrast, styr också denna text.
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Bellman följer texten nära, även i beskrivningen av

kvinnlig skönhet, där hans enda - men typiska - till-

lägg är Nymph i rad 17.

Ordförklaringar:

R. 20, ostädad, oäven, okultiverad. - r. 22, hård, slät,

fast.

S. 221, r. 1, tvungen neg hon hennes sätt var spänt

och konstlat (i motsats till den vändning som nämns i

r. 1 1). - r. 4, brutna lockar, veckade lockar, formade till

rosetter (jfr. Larsson/Hellqvist, s. 21, 'bryta IF. Ännu
idag: 'bryta servetter'). - r. 6, utreddes detta rön, gjordes

denna iakttagelse. - r. 11, vändning, behagligt sätt att

föra sig. (Jfr. ty. 'Gewandtheit'). - r. 15, sommarfläck,

fräkne. - r. 20, vattradt, med ett skimrande, flammigt

mönster. - r. 22, reslig, ansenlig, snygg.

S. 222, r. 1, målar, mäter. - r. 7, enfald, enkelhet.

S. 222: N:o XL, LILLA FREDRIC OCHMYGGORNA

Förlagan: Gellert III, nr 168: "Der Knabe und die

Miicken".

Alexandrinen är Bellmans. "Lilla Fredric" heter i ori-

ginalet "Fritz". Här har alltså Bellman försvenskat

namnet (jfr. däremot N:o XXIX, där Bellman infört ett

tyskt flicknamn). Bortsett från några beskrivande ut-

vidgningar (som s. 223, r. 9: qvisslor [...] och svullnad),

och ack! etc, följer översättaren förlagan noga.

Ordförklaringar:

R. 11, ärnar sig, ämnar gå. - r. 14, tjärr, tuva. - r. 15,
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PhiLax, hundnamn; grek. phylax betyder väktare. - r.

22, besvär, bereder.

S. 223, r. 11, eller, heller. - r. 13, Afmät din väg, gå

med lugna (avmätta) steg. - r. 19, bevekligt, bevekande.

- r. 22, stig, steg. - r. 26, röj i dina fät visa dig ge-

nom din vandel som...

S. 224: N:o XLI, INFORMATORN

Förlagan: Gellert III, nr 149: "Der Informator".

Prästsonen Gellert prisar utbildningens värde, inte

minst kristendomens, och kritiserar adelns bildnings-

förakt och snålhet. Bellman följer texten ganska nära.

Utbroderingar i dialogerna synes mestadels bero på be-

hovet av rimord.

Ordförklaringar:

R. 5, Gumma, se kommentar till N:o XII. - r. 9, lekan-

de begär, leklust (hendiadys). - r. 10, Ert ansvar Att

ert ansvar är... - r. 12, gälda bör, skyldig är. - r. 26

täckes, önskar, behagar.

S. 225, r. 4, tidt, ofta (jfr. 'titt och tätt'). - r. 13, Bonde-

träk, bondeslit. - r. 14, för en front, framför en trupp. -

r. 15, Beqväm, lämpad, passande till. - r. 16, Casqve

och jjädrar, fjäderprydd hjälm (hendiadys). - r. 27', plå-

tar, sedlar med ett värde av två daler silvermynt.

S. 226, r. 3, plär, plägar, brukar. - husbonddrängen, för-

mannen bland drängarna. - r. 17, Slikt ej sådant är

ej. - r. 19, villade, vilseförda. - r. 21, timmat, timat,

hänt. - r. 25, Gubben, se kommentar till N:o XII. - r.

26, Hälst, därför att. - r. 27, gylden, gulden. Tysk mynt-
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enhet baserad på silvervärde. Bellman jämställer den

här närmast med den svenska dalern.

S. 227: N.oXLIl DENDÖENDEFADERN

Förlagan: Gellert II, nr 99: "Der sterbende Väter".

Förlagans växlande radlängd har Bellman som
vanligt utjämnat till alexandriner. Bortsett från beskri-

vande tillägg som darrande (r. 1 5) och personligt tilltal

i dialogen - kära du i sista raden, som ger radutfyllnad

- följer översättningen mycket nära förlagan.

Ordförklaringar:

R. 7, Gubben, se kommentar till N:o XII. - r. 8, qväl-

jer, plågar.

S. 228: NoXLIII, DEBÄGGEHUNDARNE

Förlagan: Gellert I, nr 81: "Die beiden Hunde".

Bellman har broderat ut texten med detaljer men
följer annars förlagan noga, även ifråga om versmåttet.

Dock är Gellerts text långt enklare och klarare än Bell-

mans, som här ger flera exempel på dunkla vändningar

i maniererad retorisk stil. "Någon gång vågar man sig

inte ens på en 'översättning'", kommenterar Afzelius

dylika textpassager (1959, s. 80). I den avslutande ra-

den finns förutom rimordstvång (jfr. nedan) också ett

missförstått ord: "Witz" som visserligen oftast på Bell-

mans tid betydde "vett", hade också fått den (idag do-

minerande) betydelsen "skämt, lustighet", som här av-
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ses. Sista raden: "So gilt ein bischen Witz mehr als ein

gutes Herz", "En smula kvickhet värderas högre än

hjärtats godhet", är Gellerts facit.

Stycket andas samma kulturpessimism och kritik

som det föregående.

Ordförklaringar:

R. 8, gille, gilla, berömma. - r. 16, handlas, utförs. - r.

25, Joli. Hundarnas franska namn är talande: Joli bety-

der 'glad', Fidel 'trogen

.

S. 229, r. 8, sin djerjhet pina, exempel på svårgenom-

skådlig konstruktion, se textkommentaren ovan. Me-
ningen är att Joli är opålitlig och under leken nafsar,

pinar, den som är djärv nog att leka med honom. - r.

12, fälde, sänkte. - r. 15, hans husbonds [...] njöt, njöt

han sin dumma husbondes saktmod, dvs. husbonden

tolererade hans ohyfsade uppträdande för att han var

så rolig. - r. 17, undran, förundran. - r. 27, spak, lydig,

tam.

S. 230, r. 5, vett, se ovan. - r. 6, flärd, rimordstvång.

Då hela den föregående texten demonstrerat Fidels

flärdfrihet är det avslutande ordet förbryllande, d.v.s.

om meningen inte skall tolkas: den prydnad ett gott

hjärta innebär.

S. 230: N:o XLIV, DEBÅDA BRANDVAKTERNE

Förlagan: Gellert II, nr 102: "Die beiden Wächter".

Bellman har ändrat versmåttet från jambisk till tro-

keisk rytm, möjligen inspirerad av nattväktarsången.

Medan förlagan har den rimmade berättelsens vanliga



Kommentar 151

karaktär, skulle Bellmans text med lätthet låta sig

sjungas. I den avslutande sensmoralen har Bellman lå-

tit den syfta på "vår Nord", gentemot förlagan som är

allmänt hållen.

Om brandvakten citerar SAOB (26, 4740) en för-

ordning från år 1729 som kan illustrera vår text:

"Brandvackten följes 2 och 2 åt, den ena har en skram-

la i Bältet, och en Handbåtshake i Handen, den andra

en yxa och et Läder-Ambare, och [...] en liten Lyckta."

Skramlan återfinns hos Bellman (s. 230, r.19), och de

skär- och huggverktyg (båtshake, yxa) som nämns av-

ses antagligen med saxar, r. 14. Ingendera har någon

motsvarighet i förlagan.

Ordförklaringar:

R. 14, saxar, breda skär- och huggverktyg (jfr. kom-
mentaren ovan). - fläta, förmodligen av rimtvång. De
högg med sina redskap in på varandra. - r. 17, sin gilla

gäng afmäta, gick sin vanliga runda med lugna (avmät-

ta) steg.

S. 231, r. 2, En väktare, förmodligen felskrivning för:

"Ena Väktarn" (Afeelius 1959, s. 41).

S. 232, r. 5, inbilla, föreställa. - r. 7, lappri, struntsak.

- r. 10, Hälst, därför att. - r. 16 Ifra, träter.

S. 233: N:o XLV, HANSNORD

Förlagan: Gellert III, nr 151: "Hans Nord".

I innehållsförteckningen i den upplaga som förelegat

Bellman har Gellert antecknat att han hämtat stoffet

ur ett reportage som stått att läsa i en Londontidning
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några år tidigare. Bellman följer förlagan mycket nära

och är särskilt i den avslutande, tillämpande delen

mycket skicklig i att återge originalet i radbunden tro-

het. Syntaxen är dock mycket snårigare än Gellerts.

Ordförklaringar:

R. 3, spitsbof, skojare (ty. "Spitzbube"). - r. 4, orda-

prång, ordande. 'Prång' har betydelsen 'möda. - r. 5,

Til de nyfiknas vad, Vädjande till de nyfikna. - r. 6,

hint, hunnit. - r. 8, Lät så en tom Boutelje..., Lät så gö-

ra ett kopparstick föreställande en tom butelj och ho-

nom själv. - r. 10 slutar i ou med punkt. Tryckfel.

S. 234, r. 1, vagnens klämda våda, "vagnarna trängs

med varandra på ett vådligt sätt" (Afzeliusl959, s. 80).

- r. 2, med andetrutna spann, med flämtande hästar

framför vagnarna. - r. 6, må göra, måhända. - r. 7, ej

min, är ej min. - r. 11, nickar på sitt öra, håller på att

somna. - r. 14, berammad, beramad, den bestämda. -

r. 19, behändigt ... svängde, smet snabbt ut genom dör-

ren.

S. 235, r. 6, utan kostnad bestämmer tillreda. - r. 7,

rart, sällsynt. -freda, tillfredställa.

S. 235: N.oXLW, SISKAN

Förlagan: Gellert I, nr 44: "Der Zeisig".

Bellman har givit dialogen mellan far och son en

personlig ton och livlighet som Gellerts text saknar.

Ordförklaring:

S. 236, r. 21, odladt vett, bildning.
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Förlagan: Gellert I, nr 50: "Der Kranke".

Den detaljrika skildringen av den sjuke är Bellmans

helt och hållet. Gellert enbart nämner "die Glieder-

krankheit" resp. "seine Pein". "Det är inte tal om annat

än att den giktsjuke skalden satte till sina egna smär-

tor", menar Afzelius, som också påpekar, att Gellerts

sjuke inte ens ligger till sängs (1959, s. 86f). Ett annat

tillägg (en "baccanalisk accent", Afzelius, ibd. s. 82f.)

är att den förkättrade namnlöse inte bara diktade och

skrev komedier utan även drack (s. 116, r. 28). Över-

sättningen är således starkt parafraserande med en

mycket personlig bellmansprägel.

Ordförklaringar:

R. 15, lysningen, gryningen. - 27, tida, tidiga.

S. 238, r. 10, ohörd, oerhörd.

S. 239: N:o XLVIII, BONDEN OCHHANS SON

Förlagan: Gellert II, nr 108: "Der Bauer und sein

Sohn".

Detta är ett mycket gammalt och välkänt stoff. Gel-

lert redovisar sin källa: Burcard Waldis' versifierade

Aesopus-utgåva.

Bellman följer texten nära men tillfogar små detal-

jer: becksömsskorna, hästnamnet Grolle. Om detta an-

ser Afzelius (1959, s. 41) att det för rimmets skull bör

läsas som "Grolla". Dock motsägs detta av s. 240 r. 13:

"grollen vår". Man måste då antingen ändra rimordet
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till "hålle" eller tillstå att Bellman för ovanlighetens

skull använt ett orent rim.

Förlagans Fritz försvenskas till Fredric.

Ordförklaringar:

R. 18, lög, ljög. - 23-24, hälla I Grolle, se kommenta-
ren ovan.

S. 240, r. 6, kränkt, spökaktigt. - r. 8, eho, var och en

som. - r. 10, stirrad, bestört. - r. 14, vassera, interjek-

tion, ung.: 'kors!' - bält, kraftigt. - r. 22, ron, skinkan.

S. 241, r. 5, grundar, begrundar. - r. 9, i hans kram, i

hans smak.

S. 241: N:o XLJX, ANK-UNGEN

Förlagan: Gellert I, nr 92: "Die junge Ente".

Gellerts växlande versmått har av Bellman ersatts av

alexandrin. Texten innehåller ett egendomligt översätt-

ningsfel: ankdammen, "der Teich" i Gellerts text, miss-

förstås som "dike", vilket passar dåligt till "trädgården"

och mera för tankarna till en svensk bondgård.

Ordförklaringar:

R. 13f. De beskrivande detaljerna, snedt och tvärt, up-

vingad stjert, förmodligen av rimtvånget påkallade text-

tillägg, ger intryck av att hönan är medveten om ank-

ungens särdrag och därför krumbuktar sig extra

mycket för att skydda just denna. Hos Gellert rör hen-

nes omsorg hela skaran.

S. 242, r. 1, vida, långt - r 2, dike, felöversättning. Se

kommentaren ovan. - r. 15, Hvi, varför. - r. 23, sjelfbe-
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stånd, fortbestånd, existens. - r. 25, lycka, tillägg av

Bellman mot förlagan, som blott upptar modet.

S. 243: N:o L, BRÖLLOPS-DAGEN

Förlagan: Gellert III, nr 170: "Der Hochzeitstag".

Denna text innehåller ingen sensmoral. I stället är

den patetisk, och av detta gör Bellman så mycket som
möjligt. "Längst i känslomåleri går Bröllops-dagen

(50), som har förvandlats till ett Ruhrstiick i sen sjut-

tonhundratalsstil", skriver Afzelius. "Här befinner man
sig inte långt från den skräckdramatiska stilen i Lidners

Spastara och fru Lenngrens sena ballader. Men inte

heller långt från den Lucidorska psalmens 'Rys, hisna,

skälf, bäf, darra, kropp och leder.' I sin iver att göra

uppträdet så hemskt som möjligt, låter översättaren

själva pistolen blodas - som om det hade varit fråga

om ett blankt vapen!" (1959, s. 66 f) Raderna 1-4 på

s. 245, som beskriver Philets fasa, är helt Bellmans

egen utbrodering av förlagan.

Ordförklaringar:

R. 8, Gubbe, se ordförklaringar till N:o XII. - r. 11,

mindre ålders grad, yngre år.

S. 244, r. 10, knapt beslutit, för kort tid sedan gjort slut

på (" vom Schuf? noch gestern selbst befreit").

S. 245, r. 2-5, se kommentaren ovan. - r. 8, Som resan

var besluten, Gellert: "weils mir zur Reise nötig schien",

'eftersom jag tyckte det var nödvändigt för resan .
- r.

17-18, Där darrande.... Dessa rader anförs av Afzelius

som typexempel på maniererad retorisk stil, där man
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inte ens "vågar sig på en 'översättning'" (1959, s. 80f)-

S. 246, r. 3, mödad, plågad.

S. 246: No LI, TYSTLÅTENHETEN

Förlagan: Gellert I, nr 91: "Die Verschwiegenheit".

Bellman har jämnat ut förlagans växlande versmått

och tillfogat målande och livliga detaljer i dialogerna.

Ordförklaringar:

R. 19, stilla, hejda.

S. 247, r. 8, Min ed skall..., Jag skall inte straffas för

edsbrott. - r. 16, yppar, avslöjar.

S. 248, r. 17, uptäckte, uppenbarade för. - r. 21, grät-

ögd dvala, typiskt bellmanskt känslomåleri där origina-

let blott har "wird traurig", blir ledsen. - r. 28, vågad,

tveksam, utan eld. (Gellert: "nur mit halbem Feuer").

S. 249, r. 4, dig inbilla, föreställa dig.

S. 250, r. 3, nedslagen hatt, beskrivande tillägg mot ori-

ginalet, väl föranledd av rimtvång ("satt"); neddragen

hätta. - r. 22, squaller ryckte, bör tolkas som samman-

satt ord. Ou har tryckfelet 'sqaller'.

S. 251: N:o LII, DENBÖNHÖRDEÄLSKAREN

Gellert I, nr 76: "Der erhörte Liebhaber".

Indelningen i strofer i första delen är gjord av Bell-

man mot originalet. Medan hos Gellert råder en

knapp, klar och genomgående ironisk ton, har Bell-

man broderat ut stoffet och hemfaller ofta åt en snårig
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och svårtolkad syntax. "En 1700-talskritiker skulle inte

utan skäl ha ansett t. ex. Den Bönhörde Älskaren (nr

52) lida av dunkla och 'tvungna vändningar" skriver

Afzelius (1959, s. 80). Nymphen, Facklan, namnet Ast-

rild är Bellmans tillägg. I originalet råder en skarp

skillnad mellan den kärva berättelsestilen och de ba-

rocka brevcitaten, varigenom dessa, med sin "tiger-

mjölk", "hjärtat av diamant", etc. framstår som synner-

ligen löjliga. Hos Bellman smälter de in i den som hel-

het maniererade stilen och ironin blir därför mindre

tydlig.

Ordförklaringar:

S. 252, r. 14, Facklan, kärlekens attribut, omtyckt av

Bellman, utan förebild hos Gellert. - r. 28, uselheter,

undermålig text, här syftande på lidelsefulla ställen

ihopplockade ur dåliga kärleksromaner.

S. 253, r. 3, Fast, Helt. - r. 6, Affardar, Avsänder. - Ju-

lii, citerar brevets datering. - henna, ålderdomlig form

för rimmets skull. - r. 13, concipera, koncipiera, avfat-

ta. - r. 25, Astrild[s], eg. "kärlekseld", av Stiernhielm

bildat namn på kärleksguden.

S. 254, r. 6, gullchamrerta, prydd med gyllene galoner,

spetsar eller snören (till verbet chamarrera). - r. 13,

blundat, funderat. - r. 19ff, mot pigans skymt ... hela

detta avsnitt är ett typiskt exempel på Bellmans snåriga

stil, se kommentaren ovan.

S. 255: N:o Ull, DAMOKLES

Förlagan: Gellert I, nr 80: "Damokles". Gellert hänvi-
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sar i innehållsförteckningen till sin källa, Cicero i "Tus-

culanae disputationes" V, 21, 6. Efter denna berättelse

blev "damoklessvärdet" bevingat.

Bellman har här missat en poäng: hos Gellert svarar

tyrannen på smickret med ett illistigt, skenbart gene-

röst erbjudande att låta honom själv få njuta lyckan i

hans ställe för att helt uppskatta dess ljuvlighet, utan

att låtsas om någon fara, Svärdet kommer då som en

chockartad överraskning. Denna försvagas hos Bell-

man där Dionysius redan från början talar om villfarel-

se och bedragande irrbloss.

S. 258: N:o LIV INKLE OCH YARIKO

Förlagan: Gellert I, nr 53: "Inkle und Yariko".

Alexandrinen är Gellerts. Bellmans upplysning

"Förut öfversatt" syftar på en tidigare, på många punk-

ter avvikande översättning av Bellman som publicerats

först i Hwad Nytt? Hwad Nytt? d. 23 augusti 1776, se-

dan 1792 i samlingen "Sommarpromenaden" (uppla-

gan 1795). De 37 avvikelserna mellan texterna är an-

givna hos Afzelius (1959, s. 41 f).

I denna text dominerar det berättande elementet

över det didaktiska. Den går i linje med tidens svärme-

ri för den "ädle vilden", i motsats till den skurkaktiga

och snikna vita "barbaren".

Ordförklaringar:

R.16, hemsk, förskräckt, upprörd. - r. 22, Brittanen,

(Gellert: "der Britte"), engelsmannen, d.v.s. Inkle.

S. 259, r. 1, rusk, prassel. — r. 11, Hon, tryckfel i ou:
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'Han .
— r. 19, törstar, törstar. - r. 25, tillagar, bereder.

S. 261, r. 2, London, tryckfel i ou: 'Londoa. - r. 10, us-

ling, utfattig. - r. 14, handlas, säljs. - r. 16, stå, stå fast.

S. 262, r. 5, Trots ung.: 'Inte ens den största bov

kan vara tillnärmelsevis så ond som du'.

S. 262: N:o IV, CALISTA

Förlagan: Gellert II, nr 106: "Calliste".

Denna patetiska, sentimentala historia, drypande av

ädelmod, är i tidens smak och utan nämnvärd sensmo-

ral. Det är tydligt att Bellman mot slutet av samlingen

i sitt urval dragits till denna form av berättelser, där

hans förkärlek för kvinnlig fägring, galanterier och

sjukdomsskildringar funnit ett tacksamt objekt.

Versindelningen och radutjämningen är som vanligt

Bellmans egna, liksom att den sköna kallas Nymph. I

övrigt följer Bellman förlagan noga.

Ordförklaring:

R. 16, Ty, Därför.

S. 263, r. 4, oförtöfuat, utan dröjsmål. - r. 8, dess, Calis-

tas. På följande rad syftar samma pronomen på kirur-

gen. - r. 10, förbod, gjorde fåfäng. - r. 15, tankspridd,

distraherad - på grund av sitt känsloengagemang.

S. 264, r. 3, Snäpparn, instrument för åderlåtning. - r.

12, inbilla, föreställa.

S. 265, r. 2, Med, Till priset av.
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